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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 1996. október 26-án elfogadott
Alapszabálya
az 1999. május 29-én, a 2003. november 22-én, 2007. november 24-én, 2008. december 10-én,
2011. december 12-én és 2013. május 22-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

I. Az Egyesület neve
I.1. Az Egyesület neve: ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
I.2. Az Egyesület rövid neve: ARTISJUS
I.3. Az Egyesület idegen (angol) nyelvű neve: Society ARTISJUS Hungarian Bureau for the Protection of
Authors' Rights
I.4. Az Egyesület idegen (angol) nyelvű rövid neve: ARTISJUS
I.5. Az Egyesület idegen (német) nyelvű neve: Verein ARTISJUS Ungarisches Büro zur Wahrung der
Urheberrechte
I.6. Az Egyesület idegen (német) nyelvű rövid neve: ARTISJUS
I.7. Az Egyesület idegen (francia) nyelvű neve: Société ARTISJUS Bureau Hongrois pour la Protection
des Droits d'Auteur
I.8. Az Egyesület idegen (francia) nyelvű rövid neve: ARTISJUS

II. Az Egyesület székhelye
Az Egyesület székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 15.-17.

III. Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége
III.1. Az Egyesület jellege és célja
Az Egyesület országos, a megszűnt Szerzői Jogvédő Hivatal feladatkörébe tartozó közös jogkezelés
tekintetében annak jogutódja. Célja a közös jogkezelés – ezen belül különösen a mindenkor hatályos
szerzői jogi törvény (Szjt.) alapján, elsősorban a közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások
keretei között a III.2. pont szerinti vagyoni jogok gyakorlása –, továbbá az érintett jogosultak
érdekeinek védelme.1
III.2. Az Egyesület tevékenysége
III.2.1. az irodalmi és zenei művekkel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését előíró, vagy lehetővé
tevő, az Szjt.-ben foglalt jogszabályi rendelkezések alapján - egyesületi tagságra tekintet nélkül -,
egyes szerzői vagyoni jogok gyakorlása, az e körbe tartozó igények érvényesítése saját nevében saját
igényeként bíróságok és más hatóságok előtt, valamint az e tevékenységek útján beszedett jogdíjak
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felosztási szabályzat szerinti felosztása egyesületi tagságra tekintet nélkül, az érintett zenei és
irodalmi szerzői jogosultak között, figyelemmel a III.2.10. pontra.2
Az e pontban meghatározott vagyoni jogok a következők:
III.2.1.1.1.3 már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneműveknek és zeneszövegeknek, valamint az
ilyen színpadi zeneművekből vett részleteknek hangfelvételen való többszörözésének és
példányonkénti terjesztésének engedélyezése;
III.2.1.1.2. már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneműveknek és zeneszövegeknek, valamint az
ilyen színpadi zeneművekből vett részleteknek a III.2.1.1.1. pont alá nem tartozó esetekben történő
többszörözésének engedélyezése;
III.2.1.2. a rádió- és televízió szervezetek műsorában sugárzott, saját műsort vezeték útján
nyilvánossághoz közvetítők műsorába belefoglalt, valamint a kép- vagy hanghordozón forgalomba
hozott művek szerzőit és szomszédos jogi jogosultjait a művek, előadások, hangfelvételek magáncélú
másolására tekintettel megillető díjigény érvényesítése;
III.2.1.3. zeneszövegek reprográfiai úton történő másolásra tekintettel a zeneszövegírókat és a
zeneműkiadókat megillető díjigény érvényesítése a reprográfiai díjigény érvényesítésére alapított
külön közös jogkezelő szervezet útján, az említett jogosultak képviselete ebben a szervezetben;4
III.2.1.4.1. zenei és irodalmi szerzőket filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt műveik bérbeadás
útján történő terjesztésére tekintettel megillető díjigény érvényesítése abban az esetben, ha az
említett felhasználással érintett többi jogosult is érvényesíti a szóban forgó jogdíjigényt;
III.2.1.4.2. zenedrámai művek és jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével a már
nyilvánosságra hozott, filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt zeneművek, illetve zeneszövegek
nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adásának engedélyezése;5
III.2.1.4.3. zenedrámai művek és jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével a már
nyilvánosságra hozott, kottában rögzített zeneművek, illetve zeneszövegek nyilvános
haszonkölcsönzést végző könyvtárakban történő nyilvános haszonkölcsönzése után járó díjigény
érvényesítése a haszonkölcsönzési díjigény érvényesítésére alapított külön közös jogkezelő szervezet
útján;6
III.2.1.5. a színpadra szánt irodalmi művek, továbbá zenedrámai művek és jeleneteik, illetve
keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt
szépirodalmi művek (pl. regények) kivételével a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi
művek nyilvános előadásának engedélyezése, és ennek keretei között – az érintett közös jogkezelő
szervezetekkel kötött megállapodástól függően – a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy
arról készült másolatnak a nyilvánossághoz közvetítéséért az érintett szomszédos jogi jogosultakat
megillető díjigény érvényesítése;7
III.2.1.6. a színpadra szánt irodalmi művek, továbbá zenedrámai művek és jeleneteik, illetve
keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt
szépirodalmi művek (például regények) kivételével a már nyilvánosságra hozott zeneművek és
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irodalmi művek földfelszíni, műholdas, kódolt sugárzásának, saját műsor vezeték útján vagy bármely
más módon történő nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése;8
III.2.1.7. zenedrámai művek és jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével a már nyilvánosságra
hozott zeneművek akként történő nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, hogy a
nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg;9
III.2.1.8. nyilvánossághoz közvetített műveknek sugárzással, vezeték útján, vagy egyéb módon az
eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával, a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és
csonkítatlan továbbközvetítésének szerzői, illetve szomszédos jogi engedélyezése, és ennek
keretében a szerzői és érintett szomszédos jogi jogosultakat10 megillető jogdíjigény érvényesítése;
III.2.2.11 az Szjt.-ben foglalt rendelkezések, illetve az érintett jogosulttal vagy közös jogkezelő
szervezettel kötött megállapodás alapján szomszédos jogi jogosultakat illető, a III.2.1 pont megfelelő
alpontjaiban említett vagyoni jogok gyakorlása, és az így beszedett jogdíjak Felosztási Szabályzat
szerinti átadása az érintett szomszédos jogi jogosultak közös jogkezelő szervezeteinek, illetve – ha a
megállapodás így rendelkezik - a szomszédos jogi jogosultaknak;
III.2.3.1. 12 Az Egyesület tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló jellegű tevékenységet végző
külföldi közös jogkezelő szervezetekkel kölcsönös, vagy egyoldalú képviseleti szerződések kötése a
III.2.1. pontban meghatározott egyes tevékenységek ellátására
- az Egyesületben tagsággal nem rendelkező, vagy az Egyesületnek közvetlen közös jogkezelési
megbízást nem adó külföldi jogosultak javára belföldön, illetve az Európai Gazdasági Térségben
részes más állam területén; illetve
- az Egyesület tagjai, az Egyesületnek közös jogkezelési13 megbízást adó, valamint az Szjt. 91.§ (1)
bekezdése alapján képviselt jogosultak javára külföldi állam területén, illetve az államhatáron átnyúló
egyes felhasználások engedélyezése esetén egy vagy több, az Európai Gazdasági Térségben részes
állam területén.
III.2.3.2. A III.2.1. pontban meghatározott egyes tevékenységek ellátására együttműködési szerződés
kötése, illetve belföldi vagy az Európai Gazdasági Térségben részes államban székhellyel rendelkező,
nem gazdasági-vállalkozási (nem nyereségszerzésre irányuló) közös jogkezelő tevékenységet ellátó
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany alapítása, vagy ilyen szervezetben
tagsági jog/tulajdonosi részesedés szerzése.14
III.2.3.3. 15Tagság fenntartása a közös jogkezelő szervezetek többoldalú nem kormányközi nemzetközi
szervezeteiben, a tagsággal összefüggő külön kötelezettségek vállalása, és jogok gyakorlása, így
különösen
- részvétel a közép-kelet európai régióra irányuló nemzetközi tevékenység ellátásában, e tevékenység
szervezeti-dologi feltételeinek megteremtésében;
- részvétel külön kidolgozott mű (teljesítmény) azonosító adatok (kódok) kezelésében, ilyen azonosító
adatok (kódok) kibocsátása az említett szervezetekkel kötött megállapodás alapján; továbbá
- részvétel egyéb, nemzetközi, szakmai, nem kormányközi szerzői jogi szervezetek munkájában.16
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III.2.4.17 adatbázis fenntartása az Egyesület által ellátott közös jogkezelés körébe eső művekről,
teljesítményekről és az érintett jogosultakról, és az adatbázis adatairól az érintett jogosult kérelmére
teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő igazolás kiállítása;
III.2.5. megbízás alapján közös jogkezelés az egyesületi taggá nem váló egyéb érintett jogosultak
javára a szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint;
III.2.6. közreműködés a szerzői jogi és a szerzői jogot érintő jogszabályok előkészítésében, illetve az
ilyen jogszabálytervezetek egyeztetésében;
III.2.7. a tagok érdekeinek képviselete, ezen belül kizárólag szerzői jogi, illetve azzal szoros tárgyi
kapcsolatban álló ügyekben jogi képviselet biztosítása a szervezeti és működési szabályzat szerint;
III.2.8.18 A Küldöttgyűlés erre vonatkozó döntése alapján a jogdíjak, a tagdíj és a közös jogkezelésen
kívüli bevételek felhasználása a jogosultak érdekében cél szerinti juttatás útján az Szjt. szabályaival, a
III.2.3. pont szerinti szerződésekkel, a felosztási szabályzat részét képező támogatási politikával és a
Küldöttgyűlés ezeken alapuló eseti döntésével összhangban, különösen a szerzői alkotó tevékenység
és az érintett tag-szerzők elhatározásából és az Egyesület kezdeményezésére alapított önkéntes
kölcsönös kiegészítő nyugdíjbiztosító pénztári szervezet támogatására (kulturális-szociális
támogatás), közvetlenül vagy e célra létesített alapítvány által nyújtott támogatással. A jogosultak
érdekében történő cél szerinti juttatásnak nem lehetnek forrásai a III.2.2. pont hatálya alá eső
jogdíjak.19
III.2.920. a befolyó jogdíjakból kezelési költség címen levont összegek terhére a szerzői jogsértések
elleni küzdelem és a szerzői jogi ismeretek terjesztésének támogatása az ilyen célra az Egyesület
részvételével létrehozott szervezetben tagság létesítése, illetve fenntartása, ilyen szervezet
támogatása vagy más szervezetekkel ilyen tartalommal kötött szerződések útján;
III.2.10.21 Az Egyesület nem gyakorolhat az érintett szerzői jogosult javára a III.2.1. pontban említett
olyan, az Szjt. szerint kötelezőnek minősített közös jogkezelési körön kívül eső vagyoni jogot, amellyel
az érintett teljes felhasználási móddal kapcsolatban az érintett jogosult az Szjt. 91.§ (2) bekezdésében
meghatározott nyilatkozatot tett valamennyi műve felhasználásának közös jogkezelés körében
történő engedélyezése ellen (nyilatkozat). A nyilatkozattal érintett felhasználásból származó
jogíjakból az ilyen nyilatkozatot tett jogosult nem részesülhet. Az ilyen jogosultnak a nyilatkozattal
nem érintett felhasználásból származó jogdíjakból megillető részesedésének kiszámítását22 a
felosztási szabályzat a többi érintett jogosulttól eltérően határozhatja meg.
III.3. Az Egyesület tevékenységének jellege
Az Egyesület III.1. pontban meghatározott céljának elérése érdekében, a III.2. pontban felsorolt
tevékenységét nem gazdasági-vállalkozási tevékenységként végzi.
IV. Az Egyesület kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenysége23
Az Egyesület a III.2. pontban meghatározott cél szerinti tevékenységének előmozdítása érdekében
kiegészítő jellegű gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet, így különösen24
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- megbízás alapján a szerzői jogi törvény által védett kül- és belföldi művek, illetve teljesítmények külés belföldi felhasználására irányuló egyedi szerződések közvetítését végezheti, a megbízók vagy saját
nevében - ha erre a megbízás feljogosítja - felhasználási szerződést köthet, a megbízókat kötelező
nyilatkozatot tehet, a felhasználásért járó díjról a saját nevében számlát bocsáthat ki, és a díjat
átveheti;25
- a tulajdonában álló, a közös jogkezelési célra nem hasznosított ingatlannal rendelkezhet (Ptk.
112.§).26
A kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenység ellátására az Egyesület jogi személyt vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot alapíthat. Az Egyesület nem lehet gazdasági
társaság korlátlanul felelős tagja. A kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenységgel elért eredményt
(bevételt) az Egyesület vagy a jogosultak érdekében történő cél szerinti juttatásra (III.2.8. pont), vagy
költségeinek csökkentésére használhatja fel. Ezen gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételeiről és
az ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekről az Egyesület külön részletes kimutatást készít, amely
szerves részét képezi az éves pénzügyi beszámolónak. Ez vonatkozik az Egyesületen által alapított
vagy a részvételével működő gazdasági társaságokra is.27

V. Az Egyesület bevételei
V.1. tagdíjak;
V.2. a III.1. pontban meghatározott cél szerinti, a III.2. pontban meghatározott közös jogkezelés
gyakorlásával elért bevételek, amelyekből az Egyesület fenntartására kezelési költséget von le;
V.3. a IV. pontban meghatározott kiegészítő gazdasági-vállalkozási28 tevékenység bevétele;
V.4. egyéb bevétel.29

VI. Az Egyesület tagjai
Az Egyesülethez valamennyi érintett jogosult - az Alapszabály megfelelő rendelkezései szerint
megbízást adva a közös jogkezelésre - csatlakozhat az alábbi feltételek szerint:
Az Egyesület tagja lehet30:
VI.1. természetes személy szerző a VII.1 pontban meghatározott feltételek szerint;31
VI.2. a VI. 1. pontban meghatározott szerző örököse (természetes személy, gazdálkodó szervezet,
egyéb, jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem rendelkező szervezet)32 a VII.2. pontban
meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: örökös);
VI.3. jogi személyként, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában, vagy egyéni
vállalkozásként működő zeneműkiadó a VII.4. pontban meghatározott feltételek szerint.33
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VII. A tagság feltételei
VII.1. Szerző
Az Egyesület tagja lehet
VII.1.134 az a zeneszerző, vagy zeneszövegíró, aki a belépési kérelem benyújtását megelőző naptári
évben, illetve a tagság fennállása alatt folyamatosan a Küldöttgyűlés által meghatározandó összeget
meghaladó szerzői jogdíjat kapott az Egyesülettől, közös jogkezeléssel beszedett jogdíjak
felosztásának eredményeként; 35
VII.1.236 az az irodalmi szerző, aki megfelel a VII.1.1. pontban meghatározott tagsági feltételnek.
VII.2. Örökös
Az Egyesület tagja lehet az a VI.2. pontban meghatározott személy, aki a VII.1. pontban megjelölt
szerzőtől öröklés útján (ideértve a törvényes, a végintézkedésen, továbbá a kötelesrészi igényen,
vagy ezekkel azonos elbírálás alá eső jogintézményen alapuló öröklést) megszerezte a szerzői
vagyoni jogokat vagy azok bármely részjogosítványát; örökösi minőségét öröklési bizonyítvány,
jogerős hagyatékátadó végzés, jogerős bírósági ítélet vagy ezzel egyenértékű bel-, vagy külföldi
közokirat tanúsítja, valamint az örökös, illetve jogelődje a belépési kérelem benyújtását megelőző
naptári évben, illetve a tagság fennállása alatt folyamatosan a Küldöttgyűlés által meghatározandó
összeget meghaladó szerzői jogdíjat kapott az Egyesülettől, közös jogkezeléssel beszedett jogdíjak
felosztásának eredményeként.37
VII.3. A VII. 1., VII. 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személy csak abban az esetben
lehet az Egyesület tagja, ha az Egyesületbe belépésekor (az Egyesülethez csatlakozásakor) nyilatkozik
arról, hogy bel-, vagy külföldi hangfelvétel-előállító, műsorszolgáltató, műsorterjesztő szervezet,
filmelőállító, vagy egyéb, szerzői művek értékesítésével/felhasználásával foglalkozó, illetve az
Egyesület jogdíjigény-érvényesítésével érintett más szervezet (ide nem értve a zeneműkiadókat)
közvetlen vagy közvetett tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy képviseleti joggal rendelkező
tagja/munkavállalója-e.38
VII.4. Zeneműkiadó
Az Egyesület tagja lehet a mindenkor hatályos, a szolgáltatások statisztikai besorolásáról szóló
közösségi rendelet, illetve az ehhez közelített belföldi statisztikai besorolás alapulvételével
zeneműkiadóiként meghatározható gazdálkodó tevékenységet folytató, a VI.3. pontban körülírt
személy39, ha megfelel a VII.4.1.-VII.4.4. pontokban felsorolt feltételek mindegyikének:
VII.4.1. nem folytat az előző bekezdés szerinti40 statisztikai besorolás alapulvételével hang- és
képfelvételek sokszorosításának minősülő tevékenységeket;
VII.4.2. nem áll sem bel-, sem külföldi hangfelvétel-előállító, műsorszolgáltató, műsorterjesztő
szervezet, filmelőállító, vagy egyéb, szerzői művek értékesítésével/felhasználásával foglalkozó
szervezet (ide nem értve a zeneműkiadókat), illetve az Egyesület jogdíjigény-érvényesítésével érintett
más szervezet tulajdonosi ellenőrzése alatt; Tulajdonosi ellenőrzésnek tekintendő, ha a felsorolt
szervezetek bármelyike a zeneműkiadó jegyzett tőkéjének (induló vagyonának, törzstőkéjének,
34

2003. november 22-én módosított szöveg
2011. december 12-én módosított szöveg
36
2003. november 22-én módosított szöveg
37
2003. november 22-én és 2011. december 12-én módosított szöveg
38
2003. november 22-én és 2011. december 12-én módosított szöveg
39
2003. november 22-én módosított szöveg
40
2003. november 22-én módosított szöveg
35

6

alaptőkéjének) 75%-ot elérő vagy meghaladó mértékben tulajdonosa, és/vagy a zeneműkiadó
legfőbb szervében egyszerű vagy ezt meghaladó szavazattöbbséggel, vagy annyi, a szavazattöbbséget
el nem érő szavazattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a döntéshozó szerv döntéseinek
meghatározó befolyásolását. 41
VII.4.3. a VII.1.1. és/vagy a VII. 2. pontban megjelölt zeneszerző, vagy zeneszövegíró taggal (tagokkal)
legalább 20 műre vonatkozó zeneműkiadói szerződése van hatályban (ide nem értve az alkiadói
szerződéseket);
VII.4.4. a VII.4.3. pontban említett szerződésekből eredően a belépési kérelem benyújtását megelőző
naptári évben, illetve a tagság fennállása alatt folyamatosan a Küldöttgyűlés által meghatározandó
összeget meghaladó szerzői jogdíjat kapott az Egyesülettől, közös jogkezeléssel beszedett jogdíjak
felosztásának eredményeként. 42
VII.5. A VII.1 és a VII.2. pontokban meghatározott, jogdíjösszegekre vonatkozó, továbbá a VII.4.1.,
VII.4.2. VII.4.3., VII.4.4. pontokban meghatározott feltételek meglététől a Vezetőség a tagfelvétel
során eltekinthet, ha kulturális szempontból indokolt, hogy az érintett szerző/ örökös/zeneműkiadó
az Egyesület tagja legyen. Ugyanezt a szabályt alkalmazni kell akkor is, ha a tag már nem felel meg a
tagság feltételeinek.43

VIII. A tag jogai és kötelezettségei
VIII.1. Az Egyesület tagja44
VIII.1.1. jogosult a III.2.1. pont szerint végzett tevékenység alapján az őt a felosztás után megillető
jogdíjra,
VIII.1.2. részt vehet az Egyesület tevékenységében, az évente megtartandó tagértekezleten és egyéb
egyesületi rendezvényeken, tájékoztatást kaphat az Egyesület tevékenységéről a tagértekezleten és
egyéb módon az Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatai szerint,45
VIII.1.3. választhat és választható az Egyesület szerveibe a jelen Alapszabály és az Egyesület megfelelő
ügyrendjei rendelkezései szerint,
VIII.1.4. szerzői jogi, illetve azzal szoros kapcsolatban álló ügyekben a jogi képviseletre vonatkozó
jogszabályok keretei között, az SZMSZ előírásainak megfelelően jogi képviseletet vehet igénybe
VIII.1.5. a Tagsági Szabályzat szerint jogosult az Egyesület által nyújtott kibővített foglalkozásegészségügyi ellátás igénybe vételére,46
VIII.1.6. javaslatot tehet a Küldöttgyűlés és a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívására az
Alapszabály rendelkezései szerint,47
VIII.1.7. a tagértekezleten szóban vagy azon kívül írásban, a tag aláírását is tartalmazó okiratba
foglalva a Vezetőséghez (Elnökséghez) címezve, javaslatot tehet a hatáskörrel rendelkező egyesületi
szervtől függően a Küldöttgyűlés és/vagy a Vezetőség (Elnökség) ülésén megtárgyalandó ügyekre. Ha
a napirendi javaslatot több tag teszi, a javaslathoz tagi névjegyzéket kell csatolni, amely tartalmazza a
41
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tag olvashatóan írt nevét, tagi kódját vagy egyéb azonosító adatát és aláírását. Ha az egyesületi tagok
legalább öt (5) %-a tesz azonos tartalmú napirendi javaslatot vagy, ha a javaslatot a tagértekezleten
jelenlevők többsége támogatja, a Küldöttgyűlés, illetve a Vezetőség (Elnökség) köteles az ügy
tárgyalását napirendre tűzni, megtárgyalni és a tagokat a döntésről elektronikus úton értesíteni.48
VIII.2. Az Egyesület tagja köteles49
VIII.2.1. a III.2.1. pontban meghatározott közös jogkezelés ellátására az Egyesületnek kizárólagos
joggal megbízást adni, továbbá az egyesületi tagdíjat megfizetni,50
VIII.2.2.1 az egyesületi közös jogkezelés ellátásához, továbbá törvényben megállapított adók
(adóelőlegek) és egyéb közterhek kifizető által történő levonásához szükséges adatokat - ideértve a
megfelelő személyes adatokat is - valamint az adatokban bekövetkezett változásokat az Egyesülettel
közölni,
VIII.2.2.2. küldötti, valamint bármely egyesületi tisztségre (vezetőségi, felügyelő bizottsági vagy
bármely egyéb, az Egyesület által létrehozandó bizottságban való tagság) történő jelölése esetén
nyilatkozni arról, hogy az Egyesületbe történt belépés óta állt-e be változás abban, hogy a tag akár
bel-, akár külföldi hangfelvétel-előállító, műsorszolgáltató, műsorterjesztő szervezet, film-előállító,
vagy egyéb, szerzői művek értékesítésével/felhasználásával foglalkozó, illetve az Egyesület
jogdíjigény-érvényesítésével érintett más szervezet (ide nem értve a zeneműkiadókat) közvetlen vagy
közvetett tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy képviseleti joggal rendelkező
tagja/munkavállalója-e,51
VIII.2.3. hozzájárulni ahhoz, hogy az Egyesület a VIII.2.2.1. pontban felsorolt adatokat kezelje, és
azokat, ha jogszabály így rendelkezik, vagy a közös jogkezelés ellátásához egyébként szükséges,
harmadik személyeknek bel- vagy külföldre adatkezelés céljából továbbítsa52,
VIII.2.4. részt venni az Egyesület szerveinek munkájában.

VIII.3. Az Egyesület szerző tagja (VI.1. pont) a VIII.2. pontban foglalt kötelezettségeken felül köteles
műveit, továbbá a zeneműkiadó tag (VI.3. pont) zeneműkiadói szerződéseit és az e szerződések
hatálya alá eső műveket az Egyesületnek bejelenteni.53
VIII.4. A zeneműkiadó tag köteles54 a VII.4.1.- VII.4.3. pontokban felsorolt bármelyik tagsági
feltételben bekövetkezett változásról az Egyesületet haladéktalanul írásban értesíteni.
IX. Tagsági Szabályzat, Kizárás55
A tagsági jogviszony keletkezéséről, megszűnéséről, ideértve a kizárásról történő döntés
meghozatalának rendjét is, a tagság tanúsításáról és a tagsági jogviszony egyéb kérdéseiről Tagsági
Szabályzat rendelkezik, amelynek elfogadása és módosítása a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A
Tagsági Szabályzat nem állhat ellentétben az Alapszabállyal. Kizárható az Egyesületből az a tag, aki
felszólítás ellenére ismételten sem teljesíti az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeit, vagy az
Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő magatartást tanúsít. Ilyen magatartásnak minősül, ha a
48
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tagfelvételt kérő személy valótlan nyilatkozat tesz arra nézve, hogy fennáll-e olyan tagsági, vagy más,
a szerzői vagyoni jogai, illetve zeneműkiadó esetében díjrészesedési jogai közös jogkezelés, vagy
egyéb, képviselő (ügynök) útján történő gyakorlásának akár a Magyarország56 területén, akár
külföldön hatályos átengedésére vonatkozó olyan jogviszonya, amelynek tárgyi, vagy területi hatálya
ütközik az egyesületi tagság feltételét jelentő, az egyesületnek adott, közös jogkezelésre vonatkozó
megbízásba.57

X. Egyéb érintett jogosultak
A taggá nem váló egyéb, az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével érintett jogosultak
meghatározásáról, továbbá a számukra végezhető egyesületi tevékenységekről az SZMSZ rendelkezik.

XI. Az Egyesület szervezete
XI.1. A tagi osztályok58
XI.1.1. Az Egyesület egyesületi tagcsoportokból (osztályokból) áll.59
XI.1.2. Minden tag csak egy osztályba tartozhat aszerint, hogy a tagsági viszony létesítésének
feltételét jelentő jogdíjbevételei túlnyomó részben komolyzenei, könnyűzenei vagy irodalmi művek
felhasználásából, illetve- zeneműkiadók esetében - zeneműkiadói jogdíjrészesedésből erednek.60
XI.2. Az egyesületi osztályok a következők:
XI.2.1. Komolyzenei szerzők osztálya.
Ebbe az osztályba azok a zeneszerző-tagok és örökösök tartoznak, akik - figyelemmel a XI.1.2.
pontban foglalt rendelkezésre - a tagfelvételkor ezt az osztályt jelölik meg.
XI.2.2. Könnyűzenei szerzők és zeneszövegírók osztálya.
Ebbe az osztályba azok a szerző-tagok és örökösök tartoznak,61 akik - figyelemmel a XI.1.2. pontban
foglalt rendelkezésre - a tagfelvételkor ezt az osztályt jelölik meg.
XI.2.3. Irodalmi szerzők osztálya.
Ebbe az osztályba azok a szerző-tagok és örökösök tartoznak, akik - figyelemmel a XI.1.2. pontban
foglalt rendelkezésre - a tagfelvételkor ezt az osztályt jelölik meg.
XI.2.4. Zeneműkiadók osztálya.
Ebbe az osztályba a tag zeneműkiadók tartoznak.
XI.3. A küldöttek és felügyelő bizottsági tagok választása és visszahívása 62
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XI.3.1. Az Egyesület tagjai közvetlenül választják meg a küldötteket és a felügyelő bizottság tagjait. E
jogukat választási gyűlésen gyakorolják. Választást négy (4) évente egy alkalommal kell tartani
(rendes választás). Rendkívüli választást kell tartani a választás okának felmerülésétől számított
három hónapon belül, ha a küldötti tisztség vagy a felügyelő bizottsági tagság bármely okból történő
megszűnése miatt, a Küldöttgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság határozatképességének biztosítása
végett új küldöttet, illetve felügyelő bizottsági tagot kell választani, továbbá, ha a tagok az
Alapszabály XI.6.9. pontja szerint a küldött vagy felügyelő bizottsági tag visszahívását javasolják.
XI.3.2. A választási gyűlést a Vezetőség (Elnökség) hívja össze.
XI.3.3. A tagokat a választási gyűlés összehívásáról írásbeli, a választás helyét, időpontját, a választási
gyűlés napirendjét, valamint a jelölés és választás módjáról, a határozatképtelenség
következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó meghívóval kell
értesíteni. A meghívókat legalább a választási gyűlést megelőző 15 nappal el kell küldeni. A rendkívüli
választási gyűlésre csak annak az egyesületi osztálynak a tagjait kell meghívni, amelyet képviselő
küldött küldötti tisztsége, illetve felügyelő bizottsági tag tagsága megszűnt, vagy amely által
választott küldött vagy felügyelő bizottsági tag visszahívását javasolták.
XI.4. A választási jog gyakorlása63
XI.4.1. A választási gyűlésen a tag személyesen (ideértve a jogi személy tag, vagy a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság tag megfelelő nyilvántartásba vett szervezeti képviselőjének
eljárását is) vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja jogait. Meghatalmazott csak a meghatalmazó
taggal azonos osztályba tartozó tag lehet. Egy meghatalmazottnak csak egy meghatalmazás adható,
azaz a tag az adott osztályban legfeljebb két szavazati joggal rendelkezhet. A meghatalmazást teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a meghatalmazott tagnak is el kell fogadni. A
szabályszerű meghatalmazást a választási gyűlésen való részvétel nyilvántartásba vételekor át kell
adni a nyilvántartásba vételt végző személynek.
XI.4.2. A választási gyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni
a tag nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a választási gyűlés elnöke és a
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
XI.5. A választás érvényessége 64
XI.5.1. A választás érvényes, ha a választási gyűlésen a tagok több mint fele jelen van.
XI.5.2. Ha az Egyesület a megismételt választási gyűlést a kitűzött időponttól számított 15 napon
belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval és az eredeti napirenden szereplő ügyekben
összehívja, a választás a megjelentek számára tekintet nélkül érvényes.
XI.6. Jelölés, választás és visszahívás, a küldöttek és a felügyelő bizottsági tagok esetleges díjazása 65
XI.6.1. A választási gyűlésen a tagok csak a küldöttek és a felügyelő bizottsági tagok jelöléséről, a
jelöltlistáról, a választásról, a küldöttek, valamint a felügyelő bizottsági tagok esetleges díjazásának
megállapításáról, illetve – ha a visszahívás feltételei fennállnak – visszahívásról dönthetnek.
XI.6.2. Ahol a jelen alfejezet nyílt szavazást ír elő, a szavazás történhet kézzel, szavazócédulával, vagy
gépi eszközzel. A gépi eszközzel történő szavazás esetén a szavazást technikailag lebonyolító személy
vagy szervezet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát előzetesen be kell szerezni
arról, hogy a gépi eszköz a leadott szavazatok számát, tartalmát és a szavazás eredményét (szavazási
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adatok) megbízhatóan és valósághűen rögzíti és lehetővé teszi a szavazási adatokról másolat
készítését és azok megfelelő közlését a tagokkal.
XI.6.3. A küldöttek és felügyelő bizottsági tagok megválasztásához a Vezetőség (Elnökség)
külön-külön, az érintett szerzők, zeneműkiadók jelentős részét képviselő társadalmi-érdekképviseleti
szervektől kér ajánlásokat. Az ajánlások megadásához a Vezetőség (Elnökség) az érintett társadalmi
szerveknek megküldi az adott osztály tagjainak listáját.
XI.6.4. Ha az érintett társadalmi szervek nem adnak osztályonként külön-külön figyelembe véve annyi
ajánlást, ahány küldöttet, illetve felügyelő bizottsági tagot az adott osztályból választani kell, a
betöltetlen helyekre a Vezetőség (Elnökség) ajánl jelölteket. Az ajánlás során ügyelni kell az Egyesület
közös jogkezelési tevékenységével érintett valamennyi műfajban alkotó szerzők megfelelő arányára.
A társadalmi szervek, illetve a Vezetőség (Elnökség) ajánlásaiban feltüntetett személyeket a választás
szempontjából jelölteknek kell tekinteni.
XI.6.5. A választási gyűlésen bármely tag is javasolhat jelölteket. Az így javasolt személyek akkor
tekinthetők jelölteknek, ha erről a választási gyűlésen a tagok nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel határoznak.
XI.6.6.1. A választási gyűlés levezető elnöke és két (2) megválasztott szavazatszámláló osztályonként
betűrendben listát készít a jelöltekről (jelölt-listák).
XI.6.6.2. A tagok a jelöltek közül külön a küldötteket, illetve külön a felügyelő bizottsági tagokat titkos
szavazással választják meg oly módon, hogy érvényes szavazatnak csak olyan, a tag által leadott
jelöltlista számít, amelyen legfeljebb annyi jelölt-név mellett szerepel a szavazatot jelentő egyértelmű
jelzés a szavazólapon feltüntetett módon, javítás nélkül, ahány küldöttet, illetve felügyelő bizottsági
tagot az adott osztályból az Alapszabály XII.3., illetve XIV.4. pontja szerint választani kell.
XI.6.6.3. Megválasztott küldöttnek, illetve felügyelő bizottsági tagnak az Alapszabály által a
Küldöttgyűlésre, illetve a Felügyelő Bizottságra meghatározott létszámban az érintett osztályban
külön számított, a leadott érvényes szavazatokhoz képest legtöbb szavazatot kapott jelöltek
tekintendők. Ha az érintett jelölt-listán több jelölt szerepel, mint ahány küldöttet, illetve felügyelő
bizottsági tagot kell az adott osztályban választani, szavazategyenlőség esetén a megválasztás
szempontjából döntő szavazategyenlőséggel érintett jelöltek személyére nézve a szavazást meg kell
ismételni.
XI.6.6.4. Megválasztott pótküldöttnek, illetve felügyelő bizottsági póttagnak kell tekinteni a
megválasztott küldötteket, illetve felügyelő bizottsági tagokat követően - küldöttek esetében osztályonként sorrendben a legtöbb szavazatot kapott következő két (2) jelöltet, - felügyelő
bizottsági tagok esetében - osztályonként sorrendben a legtöbb szavazatot kapott következő egy (1)
jelöltet. A pótküldöttek és felügyelő bizottsági póttagok esetében a megválasztás szempontjából
döntő szavazategyenlőség esetén az idősebb jelölt tekintendő megválasztottnak.
XI.6.7. A küldöttet, illetve a felügyelő bizottsági tagot vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben
fennálló, a tagságból adódó, az Alapszabályban vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott
kötelezettségének nem tesz eleget, ha nem felel meg az Alapszabályban meghatározott tagsági
feltételeknek, valamint, ha tisztségének ellátásában tartósan akadályoztatva van.
XI.6.8. A küldöttet, illetve a felügyelő bizottsági tagot vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának
elérését veszélyeztető vagy érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít.
XI.6.9. A küldöttet, illetve a felügyelő bizottsági tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást az
érintett küldöttet, vagy felügyelő bizottsági tagot megválasztó egyesületi osztályba tartozó tagok
- 1000 fő feletti létszámú tagi osztály esetében legalább 10 %-a (tíz százaléka);
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- 500 fő feletti, de legfeljebb 1000 fő létszámú tagi osztály esetén legalább 20%-a (húsz százaléka);
- 100 fő feletti, de legfeljebb 500 fő létszámú tagi osztály esetén legalább 30%-a (harminc százaléka);
- legfeljebb 100 fő létszámú tagi osztály esetén 40% (negyven százaléka)
a visszahívni javasolt küldött, illetve felügyelő bizottsági tag helyett jelölt új küldött, illetve felügyelő
bizottsági tag személyének megjelölésével együtt indítványozza. Ebben az esetben az indítványt a
bizalmatlanságra való hivatkozáson túlmenően indokolni nem kell.
XI.6.10. A küldött, illetve az felügyelő bizottsági tag visszahívására irányuló indítványt írásban,
megfelelő indokolással a Vezetőséghez (Elnökséghez) kell eljuttatni. A javaslathoz csatolni kell a
javaslatot tevő tagok névjegyzékét, amely tartalmazza a tag olvashatóan írt nevét, tagi kódját vagy
egyéb azonosító adatát, és aláírását.
XI.6.11. A visszahívás ügyében a tagok a választási gyűlésen titkos szavazással, a leadott szavazatok
egyszerű szótöbbségével döntenek.
XI.6.12. Az érintett tag a visszahívásra vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt.
XI.6.13. A küldött, illetve a felügyelő bizottsági tag helyébe halála vagy lemondása, valamint
egyesületi tagságának megszűnése esetén pótküldött, illetve felügyelő bizottsági póttag lép. A
megválasztott pótküldöttek közül a több szavazatot kapott, szavazategyenlőség esetén az idősebb
pótküldött válik küldötté. Pótküldött vagy felügyelő bizottsági póttag hiányában, valamint a küldött
vagy felügyelő bizottsági tag visszahívása esetén az új küldött, illetve felügyelő bizottsági tag
megválasztására az Alapszabály rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a választást
csak a megválasztandó küldött, illetve felügyelő bizottsági tag tekintetében kell megtartani.
XI.6.14. A XI. 6.9. ponton alapuló visszahívás és választás esetén
- a XI.6.3. és XI.6.4. pontokat (társadalmi szervezetek jelölt ajánlása, és a Vezetőség (Elnökség) jelöltajánlás kiegészítése) nem kell alkalmazni, valamint
- ha a tag a jelölést kifejezetten elfogadja, jelöltnek kell tekinteni azt a tagot, akit az indítvány
jelöltként megjelöl.
XI.6.15. A küldöttek és a felügyelő bizottsági tagok esetleges díjazásáról a tagok a választást
követően, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.
XI.7. Jegyzőkönyv66
XI.7.1. A választásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
XI.7.2. az Egyesület nevét;
XI.7.3. a választás helyét és időpontját, a választáson megjelentek számát;
XI.7.4. a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő és a szavazatszámlálók nevét;
XI.7.5. a választás menetét és lényegesebb eseményeit;
XI.7.6. az előzetes jelöléseket, a jelölési indítványokat és a választás alkalmával tett érvényes
jelöléseket;
XI.7.7. a választások és az esetleges visszahívások eredményét, ezen belül az érvényes és érvénytelen
szavazatok, az érvényes szavazatokon belül az egyes jelöltekre leadott igen szavazatok számát, a
küldöttek és a felügyelő bizottsági tagok esetleges díjazására vonatkozó döntést;
66
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XI.7.8. a tagok esetleges tiltakozását a választás valamely eseményével szemben, ha azt a tiltakozó
kívánja.
XI.7.9. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és levezető elnök írja alá, és az erre megválasztott tagok
közül legalább egy tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.
XI.7.10. A választás eredményét az Egyesület honlapján közzé kell tenni. A választás jegyzőkönyvének
hiteles példányai alapján a választásról bármely tag tájékoztatót kérhet a Vezetőségtől (Elnökségtől).
A tájékoztatónak tartalmaznia kell a választáson megjelentek számát, a jelöltek listáját, a választások
és az esetleges visszahívások eredményét, ezen belül az érvényes és érvénytelen szavazatok, az
érvényes szavazatokon belül az egyes jelöltekre leadott igen szavazatok számát. Az egyesületi tagok a
választás jegyzőkönyvét megtekinthetik, és arról – saját költségükre – másolatot kérhetnek.
XII. Küldöttgyűlés67
XII.1. A Küldöttgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.
XII.2. A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
XII.2.1. az alapszabály megállapítása és módosítása;
XII.2.2. az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;
XII.2.3. a Küldöttgyűlés Ügyrendjének megállapítása és módosítása;
XII.2.4. az Egyesület tagjai közül osztályonként a Vezetőség (Elnökség) tagjainak megválasztása és
visszahívása, továbbá a vezetőségi (elnökségi) tagok esetleges díjazásának megállapítása;
XII.2.5. az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása;
XII.2.6. döntés az Alapszabály III.2.8. pontja szerint a jogosultak érdekében felhasználható cél szerinti
juttatás elkülönítéséről, alapjáról és mértékéről;
XII.2.7. az Egyesület támogatási politikát (III.2.8. pont) is tartalmazó felosztási szabályzatának
elfogadása és módosítása;
XII.2.8. a jogdíjbevétel jogosultak érdekében történő felhasználására vonatkozó (III.2.8. pont) eseti
döntés az alapszabály és a felosztási szabályzat ilyen célú felhasználásra vonatkozó előírásaival
(támogatási politikával) összhangban;
XII.2.9. a Vezetőség éves beszámolójának elfogadása;
XII.2.10. az Egyesület éves üzleti tervének (költségvetésének), ezen belül a jogdíjakból levonható
kezelési költség meghatározása elveinek és jogdíjnemenkénti mértékének, továbbá az Egyesület
számviteli beszámolójának elfogadása;
XII.2.11. a tagság feltételét jelentő jogdíjösszeg és a tagdíj megállapítása és módosítása;
XII.2.12. az Egyesület vagy jogelődje, mint alapító által létesített alapítványokkal kapcsolatban az
alapítói jogok gyakorlása;
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XII.2.13. A Küldöttgyűlés a Vezetőségre esetileg vagy tartósan átruházhatja a XII.2.11. pontban
meghatározott hatáskör gyakorlását. A Küldöttgyűlés egyéb hatásköreit nem ruházhatja át.
XII.3. A Küldöttgyűlés harminchárom (33) küldöttből áll. A küldötteket az Egyesület tagjai négy (4)
évre választják az Alapszabályban meghatározott szabályok szerint. A küldöttek közül tizenkét (12)
küldöttet a komolyzeneszerzők osztályából (XI.2.1 pont), tizenkét (12) küldöttet a könnyűzeneszerzők
és zeneszövegírók osztályából (XI.2.2. pont), öt (5) küldöttet az irodalmi szerzők osztályából (XI.2.3
pont) és négy (4) küldöttet a zeneműkiadók osztályából (XI.2.4. pont) kell megválasztani. A küldöttek
újraválaszthatók. A küldötti tisztség megszűnik a négy (4) éves határozott időtartam lejártát követő
első érvényes küldöttválasztás befejezésével, a küldött halálával, lemondásával, visszahívásával, vagy
egyesületi tagságának megszűnésével.68
XII.4. A Küldöttgyűlést legalább évente két (2) alkalommal, ezen felül szükség szerint akkor kell
összehívni, ha jogszabály, az Alapszabály vagy a Küldöttgyűlési Ügyrend szerint a Küldöttgyűlés
hatáskörébe tartozó ügyben kell dönteni (rendes Küldöttgyűlés). Rendkívüli Küldöttgyűlést kell
összehívni, ha az összehívást a bíróság elrendeli vagy, ha azt az Egyesület tagjainak legalább egytizede
az ok és a cél megjelölésével kéri. A Küldöttgyűlés összehívásának egyéb kérdéseiről, a részvételről, a
határozatképességről, a határozathozatal módjáról, a XII.2.4. pont szerinti választás és visszahívás
szabályairól, a jegyzőkönyvről, és a Küldöttgyűlés működésének egyéb kérdéseiről a Küldöttgyűlési
Ügyrend rendelkezik.69
XIII. A Vezetőség (Elnökség)70
XIII.1. A Vezetőség (Elnökség) az Egyesület ügyintéző - képviseleti szerve. A Vezetőség (Elnökség)
tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.71
XIII.2.1. A Vezetőség (Elnökség) hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a jelen
Alapszabály kifejezetten a Vezetőség (Elnökség) hatáskörébe utal, továbbá e nélkül is mindazok az
ügyek, amelyekben a döntést a jelen Alapszabály nem utalja más egyesületi szerv hatáskörébe. A
Vezetőség (Elnökség) hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint a XIII.2.2.
pontban felsorolt kizárólagos hatáskörök kivételével az Elnökre vagy a Főigazgatóra átruházhatja.72
XIII.2.2. A Vezetőség (Elnökség)73 kizárólagos hatáskörébe tartozik:
XIII.2.2.1. az Egyesület jogdíjközleményeinek (díjszabás), tagsági szabályzatának, továbbá az
Alapszabályon, felosztási szabályzaton és szervezeti és működési szabályzaton kívül szükségessé váló
valamennyi egyéb, a tagságot vagy a felhasználókkal való viszonyt is érintő belső szabályzatának
megállapítása és módosítása,74
XIII.2.2.2. előterjesztés tétele a Küldöttgyűléshez a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben,
kivéve a XII.2.4 pontban meghatározott ügyek közül a vezetőségi (elnökségi) tagok megválasztására
és esetleges díjazására vonatkozó ügyeket,75
XIII.2.2.3. az Elnök, valamint a Főigazgató megválasztása és visszahívása, a főigazgatóval szemben - ha
a főigazgató munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - a
68
69
70
71
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megválasztáson és visszahíváson kívül a munkáltatói jogok, szakmai-társadalmi-közéleti megbízatás
esetén pedig a megbízói jogok gyakorlása,
XIII.2.2.4. döntés a tagsági ügyekben,
XIII.2.2.5. a vezetőségi ügyrend elfogadása és módosítása,
XIII.2.2.6. a III.2.9. pontban
meghozatala,76

megjelölt

tevékenység

gyakorlásával kapcsolatos

döntések

XIII.2.2.7. A IV. pontban meghatározott tevékenység megkezdésére, illetve megszüntetésére
vonatkozó döntés meghozatala.77
XIII.3. A Vezetőség (Elnökség) tíz (10) tagból áll. Tagjait négy (4) évre választják. A tagok
újraválaszthatók. A Vezetőség (Elnökség) tagjai közül négy (4) tagot a Küldöttgyűlés komolyzenei
szerzők osztályának, négy (4) tagot a Küldöttgyűlés könnyűzenei szerző és zeneszövegírók
osztályának, egy (1) tagot a Küldöttgyűlés irodalmi szerzők osztályának és egy (1) tagot a
Küldöttgyűlés zeneműkiadók osztályának küldöttei közül kell választani a Küldöttgyűlési Ügyrend
megfelelő szabályainak alkalmazásával. A vezetőségi (elnökségi) tagság megszűnik a négy (4) éves
határozott időtartam lejártát követő első érvényes Vezetőség (Elnökség) választás befejezésével, a
vezetőségi (elnökségi) tag halálával, lemondásával, visszahívásával vagy egyesületi tagságának
megszűnésével.78
XIII.4. A Vezetőség (Elnökség) összehívásáról, a jelenlétről, a határozatképességről, a
határozathozatal módjáról, a XIII.2.2.3. pont szerinti választás és visszahívás szabályairól, a
jegyzőkönyv készítéséről, és a Vezetőség (Elnökség) működésének egyéb kérdéseiről az Alapszabály
keretei között a Vezetőségi (Elnökségi) Ügyrend rendelkezik.79

XIV. Felügyelő Bizottság
XIV.1. A Felügyelő Bizottság az Egyesület belső, a tagok által létrehozott ellenőrző szerve. A Felügyelő
Bizottság tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. A Felügyelő Bizottság az Egyesület ügyintéző
képviseleti szervétől, továbbá az Elnöktől, a Főigazgatótól, valamint az Egyesület vezető állású
munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottságot meg kell hívni a Küldöttgyűlés azon napirendi pontjának megtárgyalására,
amelyen a Küldöttgyűlés az Egyesület számviteli beszámolójának elfogadásáról dönt.80
XIV.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Küldöttgyűlés elé kerülő éves számviteli
beszámolót, továbbá az éves költségvetést. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke
ismerteti, e nélkül a számviteli beszámolóról, továbbá az éves költségvetésről nem hozható
érvényesen határozat.81
XIV.3. Az FB dönt a Vezetőségnek a XIII.2.2.4. pont alapján a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos
döntése ellen a Tagsági Szabályzat szerint benyújtott kérelmekről.
XIV.4. A Felügyelő Bizottság hat (6) tagból áll. Tagjait négy évre választják. A tagok újraválaszthatók. A
Felügyelő Bizottság tagjai közül két (2) tagot az Egyesület komolyzenei szerzők osztályából, két (2)
tagot az Egyesület könnyűzenei szerzők és zeneszövegírók osztályából, egy (1) tagot az Egyesület
76
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irodalmi szerzők osztályából és egy (1) tagot az Egyesület zeneműkiadók osztályából kell választani az
Alapszabály megfelelő szabályainak alkalmazásával. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a négy
(4) éves határozott időtartam lejártát követő első érvényes felügyelő bizottsági választás
befejezésével, a felügyelő bizottsági tag halálával, lemondásával, visszahívásával, vagy egyesületi
tagságának megszűnésével.82
XIV.5. A Felügyelő Bizottság összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal
módjáról, a jegyzőkönyvről, továbbá a Felügyelő Bizottság működésének egyéb kérdéseiről a
Felügyelő Bizottság Ügyrendje rendelkezik. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

XV. Elnök
XV.1. Az Elnök az Egyesület vezető tisztségviselője és83 képviselője. Az Egyesületet bel- és külföldi
személyekkel szemben, továbbá hatóságok előtt egy személyben képviseli. Az Egyesület nevében
aláírásra egyedül jogosult, azaz teljes nevét hiteles(cég) aláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan
írja az Egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá.
XV.2. Az Elnöknek a képviseletben történő akadályoztatása esetén az Egyesület nevében történő
aláírásra bármely két vezetőségi (elnökségi) tag együttesen jogosult, azaz az aláíró vezetőségi
(elnökségi) tagok teljes neveiket együtt írják az Egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve
alá.84
XV.3. Az Elnök vezeti a Vezetőség (Elnökség) üléseit. Akadályoztatása esetén a Vezetőség (Elnökség) tagjai közül - ülés-levezető elnököt választ.85
XV.4. Az Elnököt a Vezetőség (Elnökség) tagjai közül a XIII.2.2.3. alapján, a vezetőségi (elnökségi)
ügyrend megfelelő szabályai szerint két évre választja. Az Elnök újraválasztható. Az elnöki tisztség
megszűnik a két (2) éves határozott időtartam lejártát, a lemondást, az elnök egyesületi tagsága
megszűnését vagy visszahívását követő első érvényes elnökválasztást követően a változás bírósági
nyilvántartásba vételével, valamint az Elnök halálával. A visszahívásra a megválasztás szabályait kell
megfelelően alkalmazni.86

XVI. Főigazgató
XVI.1. A Főigazgató az Egyesület képviselője, munkaszervezetének vezetője. A főigazgatói tisztség
ellátható munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy szakmai- közéleti-társadalmi
megbízatás keretében. A Főigazgató az Egyesületet bel- és külföldi személyekkel szemben, továbbá
hatóságok előtt egy személyben képviseli. Az Egyesület nevében aláírásra egyedül jogosult, azaz
teljes nevét hiteles (cég)aláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja az Egyesület előírt,
előnyomott, vagy nyomtatott neve alá.
XVI.2. A Főigazgatót a Vezetőség (Elnökség) az Alapszabály XIII.2.2.3. pontja alapján, a vezetőségi
(elnökségi) ügyrend szabályai szerint határozatlan időre választja. A Főigazgatói tisztség megszűnik a
Főigazgató halálával, visszahívásával, lemondásával, valamint a határozatlan időtartamra kötött
munka/megbízási szerződés bármely egyéb okból történő megszűnésével. A halál esetét kivéve a
főigazgatói tisztség a következő első érvényes főigazgató-választás alapján a változás bírósági
nyilvántartásba vételével szűnik meg. A Főigazgató visszahívására a megválasztás szabályait kell
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megfelelően alkalmazni. A Főigazgatóval szemben a munkáltatói, illetve a megbízói jogokat
egyebekben a Vezetőség (Elnökség) gyakorolja.87
XVI.3. A Főigazgató az Egyesület munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője, az Egyesület
valamennyi munkavállalójával szemben munkáltatói jogokat gyakorol. A Főigazgató az Egyesület
megbízottaival szemben megbízói jogot gyakorol. Minden olyan ügyben dönthet, amelyet jogszabály,
vagy a jelen Alapszabály nem utal más szerv, illetve az Egyesület felettes szervei hatáskörébe.
Döntései nem állhatnak ellentétben az Egyesület felettes szerveinek döntéseivel. Az Elnök nem
minősül az Egyesület felettes szervének.
XVI.4. A Főigazgató, illetve az általa ezzel megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet az
Egyesület valamennyi, a jelen Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott
szervének ülésein.
XVI.5. A Főigazgatót a képviseletben történő akadályoztatása esetén két, az SZMSZ-ben ilyen
képviseletre feljogosított munkavállaló, illetve megbízott88 helyettesítheti. A Főigazgató képviseleti
jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesület SZMSZ-ben meghatározott
munkavállalóira átruházhatja.
XVI.6. A bankszámláról való rendelkezésre a Ptk 29. § (3) bekezdésében előírt szabályt kell
alkalmazni.
XVI.7. A Főigazgató felel az Egyesület számviteli jogszabályokban előírt beszámolási
kötelezettségének teljesítéséért, és az Egyesület könyveinek szabályszerű vezetéséért. Az Egyesület
tevékenységéről, vagyonáról, a beszedett és felosztott jogdíjak mértékéről évente egy alkalommal
beszámol a Vezetőségnek. E beszámoló képezi az Egyesület Választmánya elé kerülő beszámoló
alapját.
XVI/A.1. Személyes adatok védelme89
A küldött és a vezető tisztségviselő feladat-, illetve hatáskörének gyakorlásához szükséges mértékben
ismerheti meg az Egyesület által kezelt személyes adatot, a megismert személyes adatot más
személlyel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja és más módon sem használhatja fel. A
küldött és a vezető tisztségviselő megválasztását követően nyilatkozatot tesz arról, hogy a személyes
adatokra vonatkozó szabályokat betartja, és megszegésük esetén az Egyesületnek ezzel okozott kárt
megtéríti. A küldöttet és a vezető tisztségviselőt e kötelezettségek tisztségének megszűnését
követően is, határozatlan ideig terhelik.
XVI/A.2. Az üzleti titok védelme90
A küldött és a vezető tisztségviselő feladat-, illetve hatáskörének gyakorlásához szükséges mértékben
ismerheti meg az Egyesület, illetve az Egyesület birtokában lévő, de harmadik személy üzleti titkának
minősülő adatot. Az üzleti titkot más személlyel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja és más
módon sem használhatja fel. A küldött és a vezető tisztségviselő megválasztását követően
nyilatkozatot tesz arról, hogy az üzleti titoktartási kötelezettségét betartja, és a titoktartási
kötelezettség megszegésével az Egyesületnek, illetve az üzleti titok más jogosultjának okozott kárt
megtéríti, és tudomásul veszi, hogy az üzleti titok jogosultja emellett az üzleti titok megsértésével
összefüggő egyéb igényeket is érvényesíthet. A küldöttet és a vezető tisztségviselőt e kötelezettségek
tisztségének megszűnését követően is, határozatlan ideig terhelik.
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XVII. Egyéb rendelkezések
XVII.1. Az Egyesület - működését érintő egyéb kérdésekben - az alkalmazandó jogszabályok és a jelen
Alapszabály keretei között - a jelen Alapszabályban említetteken kívül is további szabályzatokat adhat
ki.
XVII.2. Ahol a jelen Alapszabály vagy más belső szabályzat írásbeli értesítést említ és az értesítés
közléséhez jogkövetkezmény fűződik, az értesítést ajánlott küldeményként kell elküldeni. Ha az
értesítés címzettje írásban hozzájárul ahhoz, hogy az értesítést az Egyesület a küldemény
megérkezésének igazolása mellett elektronikus levélként küldje el, az elektronikus levélben
megküldött értesítés is hatályos, ha az Egyesület az elektronikus levél elküldését és a megérkezését
tudja igazolni. Ahol jogszabály, vagy a jelen Alapszabály írásbeli alakot rendel, illetve aláírási jogról
rendelkezik, e követelménynek a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum
is megfelel.91
XVII.3. Az Egyesület köteles az Szjt.-ben a közös jogkezelő szervezetekre meghatározott működési és
gazdálkodási szabályokat betartani.92
XVII.4. Az Egyesület bármely okból történő megszűnése esetén a hitelezői, valamint az érintett
jogosultak között a megszűnés időpontjában érvényes felosztási szabályzat alapján felosztandó
jogdíjakra vonatkozó igények kielégítése után megmaradt vagyonát a megszűnt Egyesület tagjai és a
számára közös jogkezelésre megbízást adó zeneszerzők, zeneszövegírók, irodalmi szerzők és
zeneműkiadók között olyan arányban kell szétosztani, amilyen arányban az említett jogosultak az
Egyesület legutóbbi felosztása szerint a jogdíjakból részesültek.93
XVIII. Átmeneti szabályok94
XVIII.1. Az Alapszabály módosítását a XVIII.2. szerinti kivételekkel elfogadásától kell alkalmazni.
XVIII.2. Átmeneti szabályok az első Küldöttgyűlés érvényes megválasztásáig:
XVIII.2.1. Az Egyesület első Küldöttgyűlésének érvényes megválasztásáig az Egyesület legfőbb szerve
a Közgyűlés, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása,
az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása és
a közgyűlési ügyrend megállapítása és módosítása.
XVIII.2.2. A Választmánynak és tagjainak megbízatása az Egyesület első Küldöttgyűlésének érvényes
megválasztásáig tart. Eddig az időpontig a Választmány hatáskörébe tartozik az Egyesület éves üzleti
tervének (éves költségvetésének), ezen belül a jogdíjakból levonható kezelési költség elveinek és
mértékének meghatározása, az ügyintéző-képviseleti szerv éves beszámolójának, az Egyesület
pénzügyi beszámolójának elfogadása, az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának elfogadása,
illetve módosítása, az ügyintéző-képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása és a
választmányi ügyrend megállapítása és módosítása.
XVIII.2.3. A Vezetőségnek és tagjainak megbízatása, az Elnök e megbízatása kivételével, a XIII.3.
pontban meghatározott ideig tart. Az Egyesület első Küldöttgyűlésének érvényes megválasztásáig a
Vezetőség hatáskörébe tartozik az Egyesület Felosztási Szabályzatának megállapítása és módosítása
is.
XVIII.3. Átmeneti szabályok az első Küldöttgyűlés megtartására és hatáskörére vonatkozóan:
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XVIII.3.1. Az első Küldöttgyűlés helyét és tervezett időpontját az Alapszabály módosításáról döntő
2011. évi közgyűlési meghívó tartalmazza. Az első Küldöttgyűlésre szóló meghívót az első
küldöttválasztás befejezésekor kell átadni a megválasztott küldötteknek.
XVIII.3.2. Az első Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik érvényes megválasztását követően a
- a Közgyűlés ügyrendjének; és
- a Választmány ügyrendjének
hatályon kívül helyezése is.
XVIII.4. Átmeneti szabályok az első Küldöttgyűlés küldöttei és az egyidejűleg választandó felügyelő
bizottsági tagok választására:
XVIII.4.1. Az első Küldöttgyűlés küldöttei és az egyidejűleg választandó felügyelő bizottsági tagok
választására az Alapszabály XI.3.-XI.7. pontjait az alábbi, a XVIII.4.3.-XVIII.4.5. pontokban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
XVIII.4.2. Az első Küldöttgyűlés küldöttei és az egyidejűleg választandó felügyelő bizottsági tagok
választására a Közgyűlési Ügyrend IV. pontjának szabályait nem kell alkalmazni.
XVIII.4.3. Az első Küldöttgyűlés küldötteit és az egyidejűleg választandó felügyelő bizottsági tagokat a
Közgyűlést közvetlenül követően akkor lehet megválasztani, ha erről a tagokat az eredeti közgyűlési
meghívóban a XI.6.1. pont szerinti napirendnek megfelelő napirend közlésével az Egyesület
tájékoztatta (első rendes választási gyűlés). Ebben az esetben a XI.3.2. és XI.3.3. pontok szabályait
nem kell alkalmazni. A közgyűlésen való részvételre adott meghatalmazás az első rendes választási
gyűlésre is érvényes.
XVIII.4.4. Az első rendes választási gyűlésen, a választást a megjelentek számára tekintet nélkül
érvényesen meg lehet tartani. Ebben az esetben a XI.5.1. és XI.5.2. pontok szabályait nem kell
alkalmazni.
XVIII.4.5. Az első rendes választási gyűlésen a XI.6.3. és XI.6.4. pontoktól eltérően küldöttjelöltnek,
illetve felügyelő bizottsági tagjelöltnek kell tekinteni a Közgyűlési Ügyrend IV.4.1. pont és IV.4.2. pont
első, második és harmadik pontja szerinti választmányi tagjelölteket, illetve felügyelő bizottsági
tagjelölteket.
Budapest, 1996. október hó 26.
A Közgyűlés az Alapszabályt módosította:
2003. november 22-én
2007. november 24-én
2008. december 10-én
2011. december 12-én
2013. május 22-én
Victor Máté
elnök
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