1. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI POLITIKA
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 89. §-ban foglalt
rendelkezésekre figyelemmel a Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) jelen
támogatási politikában fogalmazza meg az Szjt.23/A.§ (1) bekezdése alapján beszedett jogdíjak
jogosultak érdekében történő felhasználásának elveit és célkitűzéseit. A támogatási politikáról és a
jogdíjaknak a jogosultak érdekében történő felhasználásáról, azok céljairól, az egyes célokat szolgáló
keretek forrásáról és arányairól az MISZJE legfőbb szerve kizárólagos, nem átruházható hatáskörében
esetileg dönt az Alapszabállyal és a felosztási szabályzat előírásaival összhangban. A MISZJE
támogatási politikáját és a bevételnek a jogosultak érdekében történő felhasználására vonatkozó
döntését, a kultúráért felelős miniszter véleményének kikérését követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala javaslatára az igazságügyért felelős miniszter hagyja jóvá.
1. Kulturális támogatások
Az egyesület támogatási célja, hogy - az alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel összhangban -,
alkotói támogatás formájában támogassa a szerzők alkotó tevékenységét, annak érdekében, hogy
eredményesen és színvonalasan folytathassák munkájukat, valamint hogy az irodalmi és kulturális
hagyományok tiszteletben tartása és ápolása mellett elősegítse és előmozdítsa a kortárs irodalom
ismertségét és megismertetését.
A hatályos szerzői jogi szabályozással összhangban a támogatási összeg a Nemzeti Kulturális Alapon
keresztül pályázati úton jut el a szerzőkhöz, a Nemzeti Kulturális Alap és a Közös Jogkezelők
megállapodása értelmében egy e célra felálló közös jogkezelői speciális kollégium döntése alapján.
Az egyesület által továbbított összeg a Nemzeti Kulturális Alap törvényben meghatározott céljaira
fordítható.
A MISZJE a speciális kollégiumban történő képviselete érdekében – a jelölés időszakában -, a
kollégiumba tagot delegál, vagy a tag személyére a miniszternek javaslatot tesz. A MISZJE delegálja
vagy javasolja az egyesület igazgatóját, és a taggyűlés által megnevezett személyt.
2. Szociális támogatások
A MISZJE a szociálisan rászoruló szerzőket támogatni kívánja. A szociális támogatási keret összege az
illetékes minisztérium által átutalt összeg bruttó 3%-a, amely magában foglalja szociális támogatások
kifizetésének költségeit is (bérszámfejtés, könyvelés, EHO, egyéb járulékok, felmerülő egyéb
költségek). Ennek érdekében a MISZJE elnöksége évente egy alkalommal Szociális Bizottsággá
alakul, és
- évente egyszer pályázatot ír ki egyszeri szociális támogatás elnyerésére lakhatási-, rezsi-,
tanulmányi, egészségügyi, iskolakezdési költségekhez való hozzájárulás nyújtás céljára,
- az egyes tagok írásbeli, pontosan indokolt kérésére - egyszeri születési, iskolakezdési,
temetési segélyt nyújt, illetve támogatást egyéb indokolt rendkívüli élethelyzetben.
A MISZJE Szociális Bizottsága ügyrendjét maga állapítja meg, a pályázati feltéteket a Szociális
Bizottság a pályázati kiírás során határozza meg.
Az Egyesület elnöksége akkor tart szociális bizottsági ülést, ha az illetékes tárcától az éves támogatási
összeg teljes egészében jóváírásra került. Ezután írja ki az elnökség a szociális pályázatokat,
melyekről a beérkezési határidőt követő 60 napon belül dönt. A támogatás összegét az egyesület a
döntést követő 30 napon belül továbbítja.
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3. Együttes rendelkezések
A kulturális, szociális támogatási összeg átutalásának feltétele, hogy az illetékes minisztérium az éves
támogatási összeget teljes egészében átutalja. Amennyiben az összeg az illetékes minisztériumtól nem
érkezik meg, úgy az egyesületet az átutalások elmaradásáért vagy megkésettségéért felelősség nem
terhel.
Budapest, 2013. május 30.

_______________________
Kollár Árpád sk.
elnök
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