A Magyar Szak- es Szépirodalmi Szerzők és Kiadók
Reprográfiai Egyesületének
Tagsági Szabályzata
I. Az Egyesület tagjai
Jelen Tagsági Szabályzat értelmében a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők
és Kiadók Reprográfiai Egyesületéhez (a továbbiakban Egyesület) valamennyi
érintett reprográfiai jogdíjigényre jogosult – a Belépési nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával megbízást adva a közös jogkezelésre – csatlakozhat az alábbi
feltételek szerint:
Az Egyesület tagjai lehetnek:
I.1. a szakirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők, és műfordítók
(kizárólag
magánszemélyek) a II.1. pontban meghatározott feltételek szerint (a
továbbiakban: szakirodalmi szerzők),
I.2.

az I.1. pontban meghatározott szakirodalmi szerzők jogutódai
(magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, egyéb, jogi személyiséggel
rendelkező, vagy nem rendelkező szervezetek) a II.2. pontban
meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: jogutódok),

I.3. a szépirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők, és műfordítók
(kizárólag magánszemélyek) a II.1. pontban meghatározott feltételek szerint
(a továbbiakban: szépirodalmi szerzők),
I.4.

a I.3. pontban meghatározott szépirodalmi szerzők jogutódai
(magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, egyéb, jogi személyiséggel
rendelkező, vagy nem rendelkező szervezetek) a II.2. pontban
meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: jogutódok),

I.5. könyvkiadók a II.4. pontban meghatározott feltételek szerint.

II. A tagság feltételei
II.1. Szerzők (a jelen Tagsági Szabályzat I.1. és I.3. pontjában megjelölt
személyek együttesen)
Az Egyesület tagja lehet olyan, döntően a szakirodalom és/vagy a szépirodalom
területén működő irodalmi szerző, akinek a jelen Egyesület megalakítását,
illetve a tagfelvételi kérelem keltének évét megelőző 2 naptári éven belül
évenként, valamint a tagság fennállása alatt is folyamatosan évi egy
közleménye jelent, ill. jelenik meg bármely folyóiratban, illetve időszaki lapban.
Az Egyesület tagja lehet továbbá az a szakirodalom, vagy a szépirodalom
területén tevékenykedő irodalmi szerző, akinek az Egyesület megalakítását,
illetve a tagfelvételi kérelem keltének évét megelőző 5 naptári évben valamint a
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tagság fennállása alatt 5 évenként legalább 1 könyve került, illetve kerül
kiadásra.
II.2. Jogutódok
Az Egyesület tagja lehet az a I.2. illetve I.4. pontban körülírt személy, aki a
I.1., illetve a I.3. pontban megjelölt szerzőtől jogutódlás 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 örökölési bizonyítvány, jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzés,
jogerős bírósági ítélet, vagy ezzel egyenértékű bel- vagy külföldi közokirat
tanúsítja.
II.3. A II.1., II.2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személy csak
abban az esetben lehet az Egyesület tagja, ha az Egyesületbe belépésekor (az
Egyesülethez csatlakozásakor) nyilatkozik arról, hogy akár ő, akár közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont) akár bel-, akár külföldi, reprográfiai
készüléket gyártó, azzal kereskedő vagy azt ellenérték fejében üzemeltető
szervezet vagy szerzői művek értékesítésével/felhasználásával foglalkozó
szervezet vezetője, vezető tisztségviselője vagy képviseleti joggal rendelkező
tagja/alkalmazottja-e.
II.4. Kiadók
Az Egyesület tagja lehet a mindenkor hatályos statisztikai besorolás
alapulvételével kiadóként meghatározható, gazdálkodó tevékenységet folytató,
könyvet rendszeresen megjelentető, a I.5. pontban körülírt személy, ha megfelel
a II.4.1. - II.4.4. pontokban felsorolt feltételek mindegyikének:
II.4.1. nem folytat a mindenkor hatályos statisztikai besorolás alapulvételével
reprográfiai készülék gyártásának, vagy azzal történő bel- vagy
külkereskedelemnek, továbbá reprográfiai készülékkel ellenérték fejében
történő másolásnak minősülő tevékenységeket,
II.4.2. nem áll sem bel-, sem külföldi reprográfiai készüléket gyártó, vagy azzal
kül-, illetve belkereskedelmet, valamint ellenérték fejében másolást folytató
személy vagy gazdálkodó szervezet közvetlen, vagy közvetett tulajdonosi
ellenőrzése alatt. Tulajdonosi ellenőrzésnek tekintendő, ha a felsorolt
személyek vagy gazdálkodó szervezetek bármelyike a kiadó jegyzett
tőkéjének (induló vagyonának, törzstőkéjének, alaptőkéjének) 75%-ot elérő,
vagy meghaladó mértékben közvetlen, vagy közvetett tulajdonosa, és/vagy a
kiadó legfelsőbb, tulajdonosi döntéseket hozó szervében közvetlenül, vagy
közvetve egyszerű, vagy ezt meghaladó szavazattöbbséggel, vagy olyan, a
szavazattöbbséget el nem érő szavazatszámmal, vagy a szavazatszámtól
független többlet jogosultsággal rendelkezik, amely lehetővé teszi a
döntéshozó szerv döntéseinek meghatározó befolyásolását.
II.4.3. a II.1. pontban megjelölt tagsági feltételnek megfelelő szerzőknek
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legalább 4 közleménye a kiadó által kiadott könyvben megjelent, illetve a
tagsági feltételeknek megfelelő szerzők legalább 1 könyvét a kiadó adta ki,
II.4.4. a kiadó jogszerű létrejötte (cégbejegyzés, társadalmi szervezet vagy
alapítvány esetén megyei/fővárosi bírósági jogerős bejegyzés, egyéni
vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány kelte, költségvetési szerv esetén
megfelelő nyilvántartásba vétel) óta legalább 1 év telt el és ez alatt az idő alatt
a kiadó folyamatosan működik.

II.5. A II.1 és a II.4. pontokban meghatározott, megjelent közlemények és
könyvek számára vonatkozó, továbbá a II.3., a II.4.2. II.4.3., II.4.4. pontokban
meghatározott feltételek meglététől a Vezetőség a tagfelvétel során eltekinthet,
ha kulturális szempontból indokolt, hogy az érintett szerző (vagy jogutód) kiadó
az Egyesület tagja legyen. Ugyanezt a szabályt alkalmazni kell akkor is, ha a
tag jelen Tagsági Szabályzat szerint már nem felel meg a tagság
feltételeinek.

II.6. Jelen Tagsági Szerződés alkalmazásában
II.6.1. folyóirat az a szakirodalmi vagy szépirodalmi időszaki lap, amely
folyamatosan, legalább öt éven át jelenik meg,
II.6.2. könyv az önállóan, ISBN szám alatt megjelenő, legalább három ív
terjedelmű szakirodalmi vagy szépirodalmi mű,
II.6.3. közlemény a legalább fél szerzői ív (20.000 karakter) terjedelmű,
időszaki lapban, vagy könyvnek minősülő gyűjteményes műben (Szjt 7. §)
megjelenő, szakirodalmi vagy szépirodalmi mű,
II.6.4. egy szerző egy gyűjteményes műben megjelenő, a közlemény
terjedelmére vonatkozó követelményt nem kielégítő műveinek terjedelme a
tagsági feltétel szempontjából összeadható,
VII.6.5. könyv megjelenése a megjelenés évében a tagsági feltétel teljesítését
jelenti.

III. A tagok jogai és kötelezettségei
III.1. Az Egyesület tagjai jogosultak
III.1.1. a III.2.1. pont szerint végzett tevékenység alapján a Felosztási
Szabályzat szerint az őket a felosztás után megillető jogdíjra,
III.1.2. részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, az
Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatai szerint,
III.1.3. választhatnak és választhatók
Alapszabály rendelkezései szerint,
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III.1.4. jogosultak szerzői jogi, illetve azzal szoros kapcsolatban álló
ügyekben a jogi képviseleti tevékenységre vonatkozó jogszabályok keretei
között, az SZMSZ előírásainak megfelelően jogi tanácsadásra.
III.2. Az Egyesület tagjai kötelesek
III.2.1. az Egyesület Alapszabályának III.2.1. pontban meghatározott közös
jogkezelés ellátására az Egyesületnek kizárólagos joggal megbízást adni,
továbbá a Vezetőség által megállapított tagdíjat megfizetni.
III.2.2
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,
III.2.3. bármely egyesületi tisztségre (vezetőségi, FB vagy bármely egyéb, az
Egyesület által létrehozandó bizottságban való tagság) történő jelölése esetén
nyilatkozni arról, hogy az Egyesületbe történt belépése óta állt-e be változás
abban, hogy a tag akár bel-, akár külföldi, reprográfiai készüléket gyártó vagy
azzal kül-, illetve belkereskedelmet, valamint ellenérték fejében másolást
folytató szervezet vezetője, vezető tisztségviselője vagy képviseleti joggal
rendelkező tagja/alkalmazottja-e,
III.2.4. hozzájárulni ahhoz, hogy az Egyesület a III.2.2. pontban felsorolt
adatokat kezelje, s azokat, ha jogszabály így rendelkezik, vagy a közös
jogkezelés ellátásához egyébként szükséges, bel-, vagy külföldi harmadik
személyekkel közölje, valamint továbbítsa, bel- vagy külföldi harmadik személy
részére azzal a céllal, hogy ezen harmadik személy az adatokat kezelhesse
közös jogkezelési feladatainak ellátása érdekében.
III.2.4. részt venni az Egyesület szerveinek munkájában.
III.3. Az Egyesület szépirodalmi és szakirodalmi szerző tagjai (I. 1. es I. 2. pont)
a III.2. pontban foglalt kötelezettségeken felül kötelesek műveiket, azok pontos
terjedelmét, a kiadó tagok (II.4. pont) pedig az általuk kiadott könyvben
megjelent művek megfelelő azonosító adatait (szerző neve, lakcíme, anyja
neve, adóazonosító jele, könyv ISBN száma, a könyv címe, a megjelent mű
címe, Felosztási Szabályzat szerinti terjedelme, a megjelenés azonosító
adatai) az Egyesületnek bejelenteni. A művek bejelentése a szerzők esetében
a szerzők aláírásával érvényes.
III.4. A kiadó tagok kötelesek a II.4.1. - II.4.4. pontokban felsorolt bármelyik
tagsági feltételben bekövetkezett változásról az Egyesületet haladéktalanul
írásban értesíteni.
III.5. Az Egyesület tevékenységének ellátásához szükséges adatok
bejelentésének módjáról, az adatok kezeléséről és továbbításáról, ide nem
értve a III.4. pontban meghatározott változások bejelentését, az Egyesület
Adatkezelési Szabályzata rendelkezik.
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IV. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
IV.1. A tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének részletes
szabályait a Tagsági Szabályzat tartalmazza. A tagfelvétellel és a tagsági
viszony megszűnésével kapcsolatos feladatok a Vezetőség hatáskörébe
tartoznak.
IV.2. Az alakuló Taggyűlésen résztvevő, az Egyesület megalakulását
kimondó és az Alapszabályt elfogadó személyek az Egyesület tagjaivá
válnak. Az Egyesület megalakulását követő tagfelvételről a Vezetőség
dönt az írásbeli tagfelvételi kérelem és az Alapszabály VI. és VII.
pontjaiban foglaltak alapján. A tagsági jogviszony a tagfelvétellel
keletkezik, melynek napja az a nap, amelyen a Vezetőség erre vonatkozó
döntését meghozta.
IV.3. A tagsági viszony megszűnésének esetei a következők:
IV.3.1. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag kilép. Az írásbeli kilépési
nyilatkozatot a kilépni szándékozó tagnak a Vezetőséghez kell eljuttatnia.
A tagsági viszony megszűnésének napja az a nap, amelyen a Vezetőség
a kilépés megtörténtét megállapította.
IV.3.2. A tagsági viszony megszűnik a természetes személy tag halálával,
illetve a nem természetes személy tag megszűnésével.
IV.3.3. A Vezetőség a tag tagsági viszonyát előzetes írásbeli
figyelmeztetés után törléssel megszüntetheti, ha a tag az Alapszabály VII.
pontjában meghatározott tagsági feltételek bármelyikének már nem felel
meg, vagy az Alapszabály VIII. fejezetében meghatározott tagi
kötelezettségeinek bármelyikét nem teljesíti, és a hiányzó feltétel
fennállását, illetve a megszegett tagi kötelezettség teljesítését írásbeli
felhívás és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés ellenére a
Vezetőség által meghatározott határidőben sem pótolja és azt igazolja, és
a Vezetőség VII.5. pontban foglalt szabály alkalmazására nem lát indokot.
A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor a Vezetőség a
törlésről döntött.
IV.3.4. A Vezetőség az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki előzetes
felszólítás és figyelmeztetés ellenére valamely alapszabály szerinti
kötelezettségét vétkesen megszegi, vagy az egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő vétkes magatartást tanúsít. A tagsági viszony
kizárás esetén a IV.4. pontban rendezett tisztességes eljárás keretében
szűnik meg.
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IV.4. A kizárással kapcsolatos, a tisztességes eljárást biztosító szabályok
A taggal a Vezetőség kizáró határozatát írásban közölni kell. A határozatnak
tartalmaznia kell a kizárás indoklása körében az annak alapjául szolgáló
okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatnak továbbá
tartalmaznia kell az igénybe vehető – Egyesületen belüli és kívüli –
jogorvoslatról szóló pontos tájékoztatást.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a FB-hez fellebbezéssel élhet.
A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró határozat megváltoztatását
milyen okból kívánja (jogszerűtlenség, ideértve az alapszabály sérelmét is,
illetve megalapozatlanság), és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait
megjelölni. Az FB elnöke a fellebbezés érdemi tárgyalásra alkalmasságáról a
fellebbezés kézhezvételét követő 8 napon belül döntést hoz. Alkalmas
fellebbezés esetén az FB elnöke köteles az FB-t a fellebbezés
megtárgyalására legkésőbb 15 napon belül összehívni. A tag védekezésének
és részvételének lehetőségét a FB ülésén is biztosítani kell, azzal, hogy a
határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat.
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik
meg:
‒ a Vezetőség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos
fellebbezési határidő leteltét követő napon,
‒ fellebbezés esetén, ha az FB a kizárás mellett dönt, akkor az FB ülését
követő napon,
‒ a Vezetőség tagjai vonatkozásában a Taggyűlés kizárást helyben-hagyó
(elnökségi tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával.

V. Belépési Nyilatkozat
V.1. Az Egyesület a tagot a jelen Tagsági Szabályzat V. pontjában
meghatározott egyesületi osztályok valamelyikébe felveszi, ha a taggá válás
feltételeinek megfelel és a Belépési Nyilatkozatot kitöltötte, valamint aláírásával
vállalja az abban és a jelen Tagsági Szabályzatban foglaltakat.
V.2. A Belépési Nyilatkozat tartalmazza a belépni kívánó
szerző teljes nevét/kiadó esetén cégnevét, bejegyzett képviselőjének nevét,
szerző lakcímét/ kiadó székhelyét,
szerző lakossági folyószámla számát/ kiadó bankszámlaszámát,
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szerző adóazonosító jelét/ kiadó adószámát.
V.3. Az Egyesület a belépés elfogadásáról, a tagságot tanusító okiratot állít ki,
amelyet az Elnök vagy az Egyesület vezetőségének két tagja ír alá.
Amennyiben a belépési nyilatkozatban megjelölt szerzőt/ kiadót az Egyesületbe
tagként nem vették fel, úgy az arról indoklással ellátott okiratot állítja ki az
Egyesület.

VI. Az Egyesületi osztályok:
VI.1. A szakirodalmi szerzők osztálya.
Ebbe az osztályba az I. 1. és II. 1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
szerzők, és az I.2. és II.2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
jogutódok tartoznak.
VI.2. A szépirodalmi szerzők osztálya.
Ebbe az osztályba az I.3. és II. 1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
szerzők, és az I.4. és II.2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
jogutódok tartoznak.
VI.3. Kiadók osztálya.
Ebbe az osztályba az I.5. és II.4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
kiadók tartoznak.

Budapest, 2014. december 17.

Jelen Tagsági Szabályzatot a Vezetőség 3/2001./V sz. határozatával elfogadta
és az 5/2011/V. határozattal, valamint az Alapszabály 2011. május 2-i (3/2011 sz.
közgyűlés határozattal) és 2014. december 17-i (6/2014 sz. Taggyűlés
határozattal) módosításával egyidejűleg módosította.

Bart István sk
elnök
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