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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 hatókörrel működik. Az Egyesület a megszűnt Szerzői Jogvédő Hivatal 
feladatkörébe tartozó közös jogkezelés tekintetében annak jogutódja. Célja a közös jogkezelés, ezen 
belül különösen a mindenkor hatályos szerzői jogi törvény1 (Szjt.)  és a közös jogkezelésre vonatkozó 
jogszabályi előírások2 keretei között a III.2. pont szerinti vagyoni jogok gyakorlása, továbbá az érintett 
jogosultak érdekeinek védelme.3  

 
III.2. Az Egyesület tevékenysége 
 
III.2.1. Az Egyesület fő tevékenysége 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 -, végzett közös jogkezelés, azaz az 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  Felosztási Szabályzat szerinti felosztása 
egyesületi tagságra tekintet nélkül az érintett zenei és irodalmi  szerzők, örököseik és a zeneműkiadók  
között, figyelemmel a III.2.10. pontra.4 
 
Az e pontban meghatározott vagyoni jogok a következők: 
 

                                                           
12016. december 13-án hatályos:A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
2 2016. december 13-án hatályos:A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.)  
3 2003. november 22-én,2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
4 2003. november 22-én és 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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III.2.1.1.1.5 a zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik és a zeneműkiadók javára a6 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. a zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik és a zeneműkiadók javára a7 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 szerzői jogosultjait (az irodalmi szerzőket, zeneszerzőket, zeneszövegírókat, örököseiket, 
a zeneműkiadókat, az audiovizuális művek képi alkotóit, a filmírókat, filmelőállítókat, 
képzőművészeket, iparművészeket és a fotóművészeti alkotások szerzőit) és szomszédos jogi 
teljesítmények szomszédos jogi jogosultjait (az előadóművészeket és a hangfelvétel-előállítókat)  
a művek (irodalmi művek, zeneművek és zeneszövegek, valamint a filmalkotások, képzőművészeti 
alkotások, iparművészeti alkotások és fotóművészeti alkotások), előadások és hangfelvételek 
magáncélú másolására tekintettel megillető díjigény érvényesítése8; 
 
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;9 
 
III.2.1.4.1. az irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik és a zeneműkiadók javára a 
zenei és irodalmi szerzőket filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt műveik bérbeadás útján történő 
terjesztésére tekintettel megillető díjigény érvényesítése, figyelemmel a III.2.11. pontra10; 
 
III.2.1.4.2. a zeneszerzők, zeneszövegírók,  örököseik és a zeneműkiadók javára a11 zenedrámai művek 
és jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével a már nyilvánosságra hozott, filmalkotásba vagy 
hangfelvételbe foglalt zeneművek, illetve zeneszövegek nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe 
adásának engedélyezése, figyelemmel a III.2.11. pontra;12 
 
III.2.1.4.3. a zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik és  a zeneműkiadók javára a 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;13 
 
III.2.1.5. az irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik és a zeneműkiadók javára 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 –  az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók javára a 

                                                           
5 2008. december 10-én feltételes hatállyal módosított szöveg. A felfüggesztő feltétel az Szjt 19.§-a módosításának elfogadása és kihirdetése. 
A módosító törvényt az Országgyűlés 2008. december 18-án elfogadta. 
6 2016. december 13-án  módosított szöveg 
7 2016. december 13-án  módosított szöveg 
8 2016. december 13-án  módosított szöveg 
9 2003. november 22-én és 2011. december 12-én  módosított szöveg 
10 2016. december 13-án  módosított szöveg 
11 2016. december 13-án  módosított szöveg 
12 2011. december 12-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
13 2011. december 12-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
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kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy arról készült másolatnak a nyilvánossághoz 
közvetítéséért az érintett szomszédos jogi jogosultakat megillető díjigény érvényesítése;14 
 
III.2.1.6. az irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók örököseik és a zeneműkiadók javára 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 irodalmi15 művek 
földfelszíni, műholdas, kódolt sugárzásának, saját műsor vezeték útján vagy bármely más módon 
történő  nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, beleértve az ehhez szükséges ismételt 
sugárzási célú rögzítés engedélyezését is;16 
 
III.2.1.7. a zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik és a zeneműkiadók javára 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;17 
 
III.2.1.8. a szerzői jogosultak (a zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik és a zeneműkiadók, az 
audiovizuális művek képi alkotói, a filmírók, filmelőállítók, képzőművészeti, iparművészeti és a 
fotóművészeti alkotások szerzői) javára a nyilvánossághoz közvetített műveik, (zeneművek és 
zeneszövegek, valamint a filmalkotások, képzőművészeti alkotások, iparművészeti alkotások és 
fotóművészeti alkotások) és a szomszédos jogi jogosultak (az előadóművészek és a hangfelvétel-
előállítók) javára a nyilvánossághoz közvetített, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételeik vagy az 
arról készült másolatok sugárzással, vezeték útján, vagy egyéb módon az eredetihez képest más 
szervezet közbeiktatásával, a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan 
továbbközvetítésének szerzői jogi engedélyezése, és a szomszédos jogi  díjigény gyakorlása18. 

 
III.2.2.19 Az Szjt.-ben foglalt rendelkezések és a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások, 
illetve az érintett jogosulttal vagy közös jogkezelő szervezettel kötött megállapodás alapján  az 
Egyesület a III.2.1 pont megfelelő alpontjaiban említett  vagyoni jogokkal kapcsolatosan az alábbi közös 
jogkezelési tevékenységeket látja el: 
 
a) a szerzői művek és szomszédos jogi teljesítmények felhasználásának engedélyezése vagy díjigény 
érvényesítése; 
b) a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása, vagy az ebben való részvétel; 
c) a felhasználás figyelemmel kísérése; 
d) a jogdíjak beszedése; 
e) a jogdíjak felosztása és kifizetése az irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, örököseik, és  a 
zeneműkiadók részére, valamint felosztás céljára történő átadása a III.2.1 pont megfelelő alpontjaiban 
említett további érintett  szerzői, illetve szomszédos  jogi jogosultak közös jogkezelő szervezeteinek, 
illetve – ha a megállapodás így rendelkezik - a szerzői, illetve szomszédos jogi jogosultaknak; 
f) fellépés a szerzői jog vagy szomszédos jog megsértésével szemben, ideértve az eljárás 
kezdeményezését a bíróság, illetve hatóság előtt, valamint az eljárás során nyilatkozat, észrevétel vagy 
indítvány megtételét és eljárási cselekmény elvégzését. 20 
 

                                                           
14 2003. november 22-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
15 2014. december 10-én módosított szöveg 
16 2003. november 22-én,2014. december 10-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
17 2003. november 22-én módosított szöveg 
18 2016. december 13-án  módosított szöveg 
19 2003. november 22-én módosított szöveg 
20 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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III.2.3.1. 21 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 jogkezelési megbízást 
nem adó külföldi jogosultak javára belföldön, illetve az Európai Gazdasági Térségben részes más állam 
területén; illetve  
- az Egyesület tagjai, az Egyesületnek jogkezelési22 megbízást adó, valamint a kiterjesztett hatályú közös 
jogkezelés23 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.24 
 
III.2.3.3. 25Tagság 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.26 
 
III.2.4.27 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. Jogkezelési megbízás vagy a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés alapján közös jogkezelés az 
egyesületi taggá nem váló egyéb érintett szerzők, örököseik és zeneműkiadók javára  a jelen 
Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint28. 
 
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.2.8.29 A Küldöttgyűlés erre vonatkozó döntése alapján a jogdíjak és a közös jogkezelésen kívüli 
bevételek felhasználása a jogosultak érdekében cél szerinti juttatás útján az Szjt. szabályaival, a közös 
jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokkal, 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 

                                                           
21 2007. november 24-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
22 2011. december 12-én módosított szöveg 
23 Kjkt. 17.§ 
24 2011. december 12-én módosított szöveg 
25 2011. december 12-én módosított szöveg 
26 2011. december 12-én módosított szöveg 
27 2007. november 24-én módosított szöveg 
28 2016. december 13-án  módosított szöveg 
29 2003. november 22-én módosított szöveg 
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Egyesület kezdeményezésére alapított önkéntes kölcsönös kiegészítő nyugdíjbiztosító pénztári 
szervezet támogatására (közösségi célra történő felhasználás, különösen 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.30 
    
III.2.931. 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.2.10.32 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  a közös jogkezelésre 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a jelen Alapszabálynak megfelelő, a kiterjesztett hatályú közös 
jogkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatot tett33 (Jogszerű Nyilatkozat).  
 
III.2.11.34 Az Egyesület a III.2.1.4.1. és III.2.1.4.2. pontok szerinti vagyoni jogok gyakorlását akkor kezdi 
meg, ha e vagyoni jogok gyakorlása ésszerűségi vagy gazdaságossági szempontok alapján indokolt, és 
e vagyoni jogok gyakorlását felfüggesztheti arra az időtartamra, amíg e vagyoni jogok gyakorlása 
ésszerűségi vagy gazdaságossági szempontok alapján nem indokolt. A jogosult által az e vagyoni 
jogokra adott jogkezelési megbízás nem hatályos azon időtartam alatt, ameddig az Egyesület e vagyoni 
jogokat nem gyakorolja, illetve gyakorlásukat felfüggeszti. 
 
III.2.12.1.35 Az irodalmi szerző, zeneszerző, zeneszövegíró és az örökös (együtt a jelen III.2.12. pontban: 
jogosult)  a következő alpontokban meghatározott feltételek teljesülése esetén egyénileg 
engedélyezheti műve nem kereskedelmi célú felhasználását a III.2.1. pont alpontjaiban felsorolt, 
engedélyezési jognak minősülő36 vagyoni jogok gyakorlása körében abban az esetben is, ha e jogokat 
megbízás vagy a kiterjesztett közös jogkezelés alapján az Egyesület gyakorolja.  
 
III.2.12.2. A jogosult által a nem kereskedelmi célú felhasználásra adott engedély az Egyesület írásbeli 
jóváhagyásának (III.2.12.4. pont) feltételével lép hatályba. 
 
Ha a műnek több jogosultja van, az Egyesület jóváhagyását akkor adja meg, ha a nem kereskedelmi 
felhasználást a mű valamennyi jogosultja engedélyezi és a jelen pontba foglalt feltételeket a mű 
valamennyi jogosultja teljesíti. 
 
A nem kereskedelmi felhasználásra adott egyéni engedély csak nem kizárólagos és a felhasználó 
személyéhez kötött lehet, azaz azt a felhasználó harmadik személynek nem engedheti át. 
 
III.2.12.3. A jogosult a felhasználás tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően benyújtja az 
Egyesületnek a tervezett felhasználást engedélyező írásbeli, felhasználási szerződést, amelyet a 
jogosult sajátkezű aláírásával lát el, és amelynek tartalmaznia kell: 

 a jogosult nevét és adatait; 
 a felhasználó nevét és adatait; 
 a tervezett felhasználás leírását; 
 a felhasználni kívánt mű megjelölését; 

                                                           
30 2011. december 12-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
31 2003. november 22-én módosított szöveg 
32 2003. november 22-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
33 2016. december 13-án hatályos: Kjkt. 18.§  
34 2016. december 13-án beiktatott pont 
35 2016. december 13-án beiktatott pontok: III.2.12.1.-III.2.12.6. 
36 Szjt. 16.§ (1) bek. 
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 a felhasználási engedélyt és az engedély időbeli, valamint területi hatályának 
megjelölését; 

 a jogosult kifejezett lemondását a jogdíjról; 
 a felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a felhasználás sem közvetlenül, sem 

közvetve nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját és a 
felhasználó feltétlen kötelezettségvállalását arra, hogy amennyiben ez a 
nyilatkozat valótlan, vagy ténybeli alapja utóbb megdől, a felhasználás fejében 
az Egyesület díjszabása szerint az Egyesületnek járó jogdíjat megfizeti; 

 a felek (a jogosult és a felhasználó) kötelezettségvállalását arra nézve, hogy a 
felhasználást a felhasználási szerződés rendelkezései szerint valósítják meg, és 
a felhasználási szerződés bármilyen módosításáról vagy arról, ha a 
felhasználás a szerződéstől eltérően valósul meg, az Egyesületet 
haladéktalanul értesítik; 

 kikötést arra vonatkozóan, hogy a nem kereskedelmi célú felhasználás 
jogosult általi egyéni, érvényes és hatályos engedélyezése kivételével a közös 
jogkezelést végző szervezeten kívül más személynek vagy szervezetnek 
történő díjfizetés, vagy más személlyel vagy szervezettel történő 
megállapodás a közös jogkezelő és az általa képviselt érintett jogosult 
irányában nem hatályos; 

 az arra vonatkozó felfüggesztő feltételt, hogy a felhasználási szerződés az 
Egyesület írásbeli jóváhagyása esetén lép hatályba; és  

 azt a kikötést, hogy a felhasználási szerződés az Egyesület írásbeli 
hozzájárulásának jóváhagyásának feltételével módosítható. 
 

III.2.12.4. Az Egyesület a benyújtott felhasználási szerződést, ha az a jelen Alapszabályban foglalt 
feltételeknek megfelel, írásban jóváhagyja. Az írásbeli jóváhagyás akként történik, hogy az Egyesület a 
felhasználási szerződés benyújtását követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy a benyújtott 
felhasználási szerződés a nem kereskedelmi célú felhasználás közös jogkezeléssel érintett jogosult által 
történő egyéni engedélyezési feltételeinek megfelel;  

 erről a jogosult és a felhasználó részére igazolást állít ki; és  
 a benyújtott felhasználási szerződést jóváhagyó záradékkal látja el. 

 
III.2.12.5. Ha az Egyesület más közös jogkezelő szervezet javára végez közös jogkezelést, az érintett 
másik közös jogkezelő szervezet által képviselt jogosult akkor engedélyezheti a jelen Alapszabály 
alapján egyénileg műve nem kereskedelmi célú felhasználását, ha a III.2.12.1.- III.2.12.4. pontban 
foglalt feltételek teljesítésén túlmenően az Egyesülethez benyújtja az érintett másik közös jogkezelő 
szervezetnek a jogosultat, a felhasználót és a felhasználást legalább a III.2.12.3. pont szerinti 
mértékben azonosító nyilatkozatát arról, hogy a nem kereskedelmi célú felhasználás egyéni 
engedélyezése az érintett másik közös jogkezelő szervezet alapszabályában vagy megfelelő 
szabályzatában foglalt követelményeknek megfelel. 
 
III.2.12.6. A III.2.12. pont alkalmazásában kizárólag olyan felhasználás tekinthető nem kereskedelmi 
célúnak, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 
célját, továbbá, amelyért a jogosult nem tart igényt jogdíjra. 
 
III.3. Az Egyesület tevékenységének jellege37  
 
III.3.1. Az Egyesület III.1. pontban meghatározott céljának elérése érdekében, a III.2. pontban felsorolt 
tevékenységét nem gazdasági-vállalkozási tevékenységként végzi. 
 
III.4. Az Egyesület tevékenységére vonatkozó szabályok38 

                                                           
37 2016. december 13-án beiktatott alcím és módosított számozás 
38 2016. december 13-án beiktatott alcím  
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III.4.1. 39  Az Egyesület köteles az Szjt.-ben és a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban 
a közös jogkezelő szervezetekre meghatározott működési és gazdálkodási szabályokat betartani, így 
különösen az Egyesület köteles: 
 

- Felosztási Szabályzatot és annak mellékletét képező Támogatási Politikát elfogadni, amelyben 
rendelkezik 

 a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelési 
költség megállapításáról és levonásáról; 

 jogdíjbevételének felosztásáról és kifizetéséről vagy felosztás céljára történő 
átadásáról; 

  jogdíjbevételének egyéb, a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi 
előírásokban megengedett felhasználásának (így különösen közösségi célú 
felhasználásának) részletes szabályairól; 

- Befektetési és Kockázatkezelési Politikát elfogadni, amelyben rendelkezik bevételei 
befektetésének szabályairól; 

- Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadni, amelyben rendelkezik többek között az 
Egyesület munkaszervezete felépítéséről és működésének alapvető szabályairól. 

IV. Az Egyesület kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenysége40 
 
Az Egyesület a III.2. pontban meghatározott egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő41   
kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet, így különösen42 
  
- megbízás alapján a szerzői jogi törvény által védett kül- és belföldi művek, illetve teljesítmények 
kül- és 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;43 
- a tulajdonában álló, a közös jogkezelési célra nem hasznosított ingatlannal rendelkezhet44  
 

A kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenység ellátására az Egyesület jogi személyt alapíthat. Az 
Egyesület nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.45  
 
A kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenységgel elért eredményt (bevételt) az Egyesület   
 

- a jogosultak érdekében  közösségi célú felhasználásra (III.2.8. pont);  
- költségeinek csökkentésére; vagy 
- befektetési célra használhatja fel;  

 
és az így fel nem használt bevételt az érintett jogosultak között felosztja.46  

 
A gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételeiről és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekről az 
Egyesület külön részletes kimutatást készít, amely részét képezi az éves pénzügyi beszámolónak. Ez 
vonatkozik az Egyesületen által alapított vagy a részvételével működő gazdasági társaságokra is.47 
 

                                                           
39 2011. december 12-én beiktatott új rendelkezés, korábban a XVII.3. pont 
40 2011. december 12-én módosított szöveg 
41 2014. december 10-én módosított szöveg 
42 2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
43 2003. november 22-én módosított szöveg 
44 2007. november 24-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
45 2014. december 10-én módosított szöveg 
46 2014. december 10-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
47 2007. november 24-én, 2011. december 12-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 



 

 9 

V. Az Egyesület bevételei 48 
  
V.1.49  
 
V.2. a III.1. pontban meghatározott cél szerinti, a III.2. pontban meghatározott közös jogkezelés 
gyakorlásával elért bevételek, amelyekből az Egyesület  a közös jogkezelés ellátásához ésszerűen 
szükséges, az érintett jogosultak számára hasznos, és a rendes és okszerű gazdálkodás körébe tartozó 
kezelési költséget von le50; 
 
V.3. a IV. pontban meghatározott kiegészítő gazdasági-vállalkozási51 tevékenység bevétele; 
 
V.4. egyéb bevétel.52 
 
V.5.1.53 Tagdíjat - figyelemmel arra, hogy az Egyesület a III.1. pontban meghatározott cél szerinti, a III.2. 
pontban meghatározott közös jogkezelési tevékenysége során a tag szerzői jogainak  közös jogkezelése 
útján beszedett jogdíjakból is kezelési költséget von le -  az Egyesület nem állapít meg54.  
 

VI. Az Egyesület tagjai  
 
Az Egyesülethez valamennyi érintett jogosult, ideértve az Alapszabályban meghatározott részesedésre 
jogosult zeneműkiadót is - az Alapszabály megfelelő rendelkezései szerint megbízást adva a közös 
jogkezelésre - csatlakozhat az alábbi feltételek szerint55: 
  
Az Egyesület tagja lehet56: 
 
VI.1. természetes személy szerző a VII.1 pontban meghatározott feltételek szerint;57 
 
VI.2. a VI. 1. pontban meghatározott szerző örököse58 a VII.2. pontban meghatározott feltételek szerint 
(a továbbiakban: örökös); 
 
VI.3. vállalkozásként59 működő zeneműkiadó a VII.4. pontban meghatározott feltételek szerint.60  
 

VII. A tagság feltételei  
 
VII.1. Szerző 
 
Az Egyesület tagja lehet 
 

                                                           
48 2014. december 10-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
49 2016. december 13-án hatályon kívül helyezett szöveg 
50 2016. december 13-án módosított szöveg 
51 2011. december 12-én módosított szöveg 
52 2011. december 12-én módosított szöveg 
53 2014. december 10-én beiktatott pontok: V.5.1-V.5.4. 
54 2016. december 13-án módosított szöveg és hatályon kívül helyezett V.5.2.-V.5.4. pontok 
55 2016. december 13-án módosított szöveg 
56 2003. november 22-én módosított szöveg 
57 2008. december 10-én módosított szöveg 
58 2003. november 22-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
59 Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 4. pont) 
60 2008. december 10-én, 2014. december 10-én és 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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VII.1.161 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; 62  
 
VII.1.263 az az irodalmi szerző, 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.64   
 
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;  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.65 
 
VII.3. A VII. 1., VII. 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személy csak abban az esetben 
lehet az Egyesület tagja,  ha  
 
VII.3.1. 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.66 
 
VII.3.2. az Egyesületbe belépésekor (az Egyesülethez csatlakozásakor) nyilatkozik arról, hogy a VII.3.1. 
pontban meghatározott szervezet számára jogi, üzleti, pénzügyi tanácsadási szolgáltatást nyújtó 
vállalkozás tagja vagy munkavállalója-e;67 
  
VII.3.3. nem áll fenn olyan tagsági, vagy más, a szerzői vagyoni jogai közös jogkezelés, vagy egyéb, 
képviselő (ügynök) útján történő gyakorlásának akár  Magyarország  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 kizárólagos megbízásba, 
és erről az  Egyesületbe belépésekor (az Egyesülethez csatlakozásakor) nyilatkozik, és68 
 
VII.3.4.69 
 
VII.4. Zeneműkiadó 
 
VII.4.1.70 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 

                                                           
61 2003. november 22-én módosított szöveg 
62 2011. december 12-én módosított szöveg 
63 2003. november 22-én módosított szöveg 
64 2014. december 10-én módosított szöveg 
65 2003. november 22-én,2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
 
67 2014. december 10-én módosított szöveg 
68 2014. december 10-én módosított szöveg 
69 2014. december 10-én módosított és 2016. december 13án hatályon kívül helyezett szöveg 
70 2003. november 22-én, 2014. december 10-én és 2016. december 13-án módosított számozás 
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személy, aki vagy amely a közös jogkezelésre irányadó jogszabályok és a Felosztási Szabályzat keretei 
között érvényesíthető díjrészesedést szerzett  
a.) zeneszerző, zeneszövegíró jogosulttól vagy e jogosult örökösétől a szerzői vagyoni jogok 
átruházására irányuló olyan, az Egyesület által folytatott közös jogkezelési jogdíjbevételből  a 
zeneműkiadónak részesedési jogot  engedő szerződés alapján, amelyre alkalmazandó jog a vagyoni 
jogok átruházását megengedi;  vagy  
b.) a jogosulttal vagy örökösével kötött olyan egyéb, a zeneműkiadó számára felhasználási jogot 
engedő szerződés alapján, amely az Egyesület által folytatott közös jogkezelési jogdíjbevételből a 
zeneműkiadónak részesedési jogot enged; 
ha megfelel a VII.4.2.-VII.47. pontokban felsorolt feltételek mindegyikének: 
 
VII.4.2. az Egyesületbe belépésekor (az Egyesülethez csatlakozásakor) nyilatkozik arról, hogy végez-e 
hangfelvétel-előállításnak, műsorszolgáltatásnak, műsorterjesztésnek, filmelőállításnak minősülő, 
vagy egyéb, szerzői művek értékesítésével/felhasználásával járó, illetve az Egyesület jogdíjigény-
érvényesítésével érintett  más tevékenységet (ide nem értve a zeneműkiadást);71  
 
VII.4.3. 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  szervezet (ide nem értve a 
zeneműkiadókat), illetve az Egyesület jogdíjigény-érvényesítésével érintett  más szervezet tulajdonosi 
ellenőrzése alatt áll-e; Tulajdonosi ellenőrzésnek tekintendő, ha a felsorolt szervezetek bármelyike a 
zeneműkiadó jegyzett tőkéjének (induló vagyonának, törzstőkéjének, 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. 72  
 
VII.4.4.73 a VII.1.1. és/vagy a VII. 2. pontban megjelölt zeneszerző, vagy zeneszövegíró taggal (tagokkal) 
vagy örököseikkel legalább 20 műre vonatkozó zeneműkiadói szerződése van hatályban (ide nem értve 
az alkiadói szerződéseket);                                                 
 
VII.4.5. a VII.4.4. 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; 74   
 
VII.4.6. nem áll fenn olyan tagsági, vagy más, a szerzői vagyoni jogai, illetve zeneműkiadói 
díjrészesedési jogai közös jogkezelés, vagy egyéb, képviselő (ügynök) útján történő gyakorlásának akár 
Magyarország  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 kizárólagos megbízásba, és erről az  Egyesületbe belépésekor (az 
Egyesülethez csatlakozásakor) nyilatkozik; és75 
 
VII.4.7.76 
 
VII.5. A VII.1 és a VII.2. pontokban meghatározott, jogdíjösszegekre vonatkozó, továbbá a VII.4.2., 
VII.4.3., VII.4.4., VII.4.5. pontokban77 meghatározott feltételek meglététől a Vezetőség a tagfelvétel 

                                                           
71 2014. december 10-én módosított szöveg 
72 2003. november 22-én, 2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
732016. december 13-án módosított szöveg 
74 2003. november 22-én és 2011. december 12-én módosított szöveg 
75 2014. december 10-én módosított szöveg 
76 2014. december 10-én módosított és 2016. december 13-án hatályon kívül helyezett szöveg 
77 2014. december 10-én módosított szöveg 
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során eltekinthet, ha kulturális szempontból indokolt, hogy az érintett szerző, örökös vagy zenemű-
kiadó  az Egyesület tagja legyen. Ugyanezt a szabályt alkalmazni kell akkor is, ha a tag már nem felel 
meg a tagság feltételeinek.78 
 

VIII. A tag jogai és kötelezettségei 
 
VIII.1. Az Egyesület tagja79  
 
VIII.1.1.80 jogosult a III.2.1. pont szerint végzett tevékenységből eredő jogdíjbevételből a Felosztási 
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően 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;81 
 
VIII.1.3.82 választhat és választható az Egyesület szerveibe a jelen Alapszabály  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.  jogosult az Egyesület által nyújtott kibővített foglalkozás-egészségügyi ellátás igénybe 
vételére, az arra vonatkozó külön szabályok szerint;83 
 
VIII.1.6. javaslatot tehet a Küldöttgyűlés és a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívására az 
Alapszabály rendelkezései szerint;84 
 
VIII.1.785. a tagértekezleten szóban vagy azon kívül írásban, a tag aláírását is tartalmazó okiratba 
foglalva vagy a XVI/B.1. pontban meghatározott elektronikus úton 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 írásban 
teszi, a javaslathoz tagi névjegyzéket kell csatolni, amely tartalmazza a tag olvashatóan írt nevét, tagi 
kódját vagy egyéb azonosító adatát és aláírását. Több tag azonos tartalmú javaslatot a XVI/B.1. 
pontban meghatározott elektronikus úton akként tehet, hogy a javaslathoz csatlakozó tagok a legelső 
javaslat megtételéhez képest legfeljebb 10 napon belül tesznek azonos tartalmú javaslatot. 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 a XVI/B.1. pontban, illetve 
a XVI/B.2. pontban meghatározott elektronikus úton értesíteni; 
 
VIII.1.8. 86 a Vezetőségnek (Elnökségnek) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntésével szemben az 
erről szóló értesítés közlésétől számított 15 napon belül kérelmet (fellebbezést) nyújthat be a 
Felügyelő Bizottsághoz. A kérelmet írásban, a tag aláírását is tartalmazó okiratba foglalva vagy a 
XVI/B.1. pontban meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani. A kérelem (fellebbezés) érdemi 
elbírálásának feltétele, hogy az megfelelő indokolást tartalmazzon, és megjelölje azokat a tényeket, 
körülményeket, adatokat, amelyek alapján a tag a Vezetőség (Elnökség) döntését sérelmezi. A kérelem 
                                                           
78 2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
792003. november 22-én módosított szöveg  
80 2016. december 13-án módosított szöveg 
81 2011. december 12-én módosított szöveg 
82 2016. december 13-án módosított szöve 
83 2003. november 22-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
84 2011. december 12-én módosított szöveg 
85 2011. december 12-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
86 2014. december 10-én elfogadott és 2016. december 13-án módosított szöveg 
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tárgyában a Felügyelő Bizottság a következő ülésén dönt. A döntést írásba kell foglalni, indokolással 
kell ellátni, és könyvelt küldemény útján kell a taggal közölni. A Felügyelő Bizottság döntésével 
szemben az Egyesületen belül további jogorvoslatnak helye nincs. A jelen rendelkezés nem érinti a 
tagnak az Egyesület határozatai bírósági felülvizsgálatára vonatkozó jogát;  
 
VIII.1.9.87 az Alapszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az Egyesület egyéb 
szabályzataiban meghatározott esetekben és módon az Egyesülettel szemben fennálló jogait 
elektronikus úton is gyakorolhatja. 
 
VIII.2. Az Egyesület tagja köteles88 
 
VIII.2.1. 89 a III.2.1. pontban meghatározott minden egyes szerzői vagyoni joga tekintetében a közös 
jogkezelés ellátására az Egyesületnek legalább Magyarország területére kizárólagos joggal megbízást 
adni, 
 
VIII.2.2.1.90 az egyesületi közös jogkezelés és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásához, továbbá 
a 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 vagy munkavállalója-e, 
vagy ilyen szervezet számára jogi, üzleti, pénzügyi tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozás tagja 
vagy munkavállalója-e;91 
 
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 továbbítsa;92 
 
VIII.2.4. részt venni az Egyesület szerveinek munkájában; 
 
VIII.2.5. tartózkodni olyan magatartás tanúsításától, amely az Egyesület céljával 
összeegyeztethetetlen, így különösen, amely az III.1. pontban meghatározott cél szerinti közös 
jogkezelési tevékenységének ellátását veszélyezteti, a III.2. pontban meghatározott közös jogkezelés 
gyakorlásával elérhető jogdíjbevételt csökkenti vagy azok csökkenésére vezethet, illetve amely a 
jogdíjak beszedését vagy felosztását megnehezíti vagy veszélyezteti.93 
 
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.94 
 

                                                           
87 2016. december 13-án elfogadott szöveg 
882003. november 22-én módosított szöveg  
89 2011. december 12-én, 2014. december 10-én és 2016. december 13-án módosított szöveg 
90 2016. december 13-án  módosított szöveg 
91 2003. november 22-én 2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
92 2003. november 22-én módosított szöveg 
93 2014. december 10-én módosított szöveg 
94 2003. november 22-én és 2011. december 12-én módosított szöveg 
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VIII.4. A zeneműkiadó tag köteles95 a VII.4.1.- VII.4.3. pontokban felsorolt bármelyik tagsági feltételben 
bekövetkezett változásról az Egyesületet haladéktalanul írásban értesíteni. 
 

IX. A tagsági jogviszony keletkezése, a jogkezelési megbízás szabályai és a tagsági jogviszony megszűnése 
(kizárás, felmondás, a tagsági jogviszony megszűnése egyéb okból)96 
 
IX.1. A tagsági jogviszony keletkezése97 
 
IX.1.1.98 A tagsági jogviszony tagfelvétellel keletkezik. A taggá válni kívánó szerző, örökös, vagy 
zeneműkiadó (tagfelvételt kérő személy) a tagfelvétel kérdésében való döntéshez szükséges 
valamennyi adatot (kivéve az Egyesület által ismert, a jelentkezőnek korábban kifizetett jogdíjak 
összegére vonatkozó adatokat) tartalmazó írásba foglalt tagfelvételi kérelem formanyomtatványt tölt 
ki, és azt az abban előírt mellékletekkel ellátva eljuttatja az Egyesülethez. A tagfelvételi kérelem 
tartalmazza a tagsági okirat jelen Alapszabályban meghatározott kellékeit. Az Egyesület a tagfelvételt 
kérő személy kérésére közli a rá vonatkozó jogdíjadatokat, amelyek alapján kérheti tagként történő 
felvételét. Ha a tagfelvételt kérő személy szerzői jogdíjat kapott valamely nem Magyarországon 
letelepedett közös jogkezelő szervezettől, akkor a tagság jogdíjfeltétele fennállásának vizsgálata során 
a külföldi pénznemben kapott jogdíjat a Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a jogdíj megszerzése évének 
utolsó napján érvényes deviza közép árfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítani.  
 
IX.1.2.99A Vezetőség (Elnökség) a tagfelvételi kérelemről a kérelem beérkezését követő legközelebbi 
ülésén dönt. Ha a tagfelvételt kérő személy a jelen Alapszabályban előírt tagsági feltételeknek 
megfelel, az Egyesület tagként felveszi, és erről, továbbá a megfelelő tagi osztályba sorolásról a tagot 
belföldi lakcímmel (székhellyel) rendelkező személy esetén 8, külföldi lakcímmel (székhellyel) 
rendelkező személy esetében 15 napon belül a tagsági okirat Egyesület képviselője által aláírt 
példányának megküldésével értesíti. A tagsági jogviszony - az IX.1.3. pontban meghatározott esetek 
kivételével - a vezetőségi döntés meghozatalának napján keletkezik. 
 
IX.1.3.100 Ha olyan érintett jogosult szerző, vagy örökös kéri tagként történő felvételét, aki az 
Alapszabály III.2.10. pontjában meghatározott jogszerű nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) 
tett, vagy akinek a tagsága a IX.2.3.7. pontban meghatározott módon ilyen Nyilatkozat folytán szűnt 
meg,  az I.1. pont rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, hogy az ilyen személy 
tagfelvételi kérelméhez csatolni kell a Nyilatkozat visszavonásáról szóló nyilatkozatát is.   A tagsági 
jogviszony ebben az esetben legkorábban a Nyilatkozat visszavonásának benyújtását követő év január 
1-jei hatállyal keletkezik, ha a visszavonó nyilatkozat több mint három hónappal a naptári év vége előtt 
(minden év szeptember 30-ig) érkezik meg az Egyesülethez. Ha a Nyilatkozat visszavonása egy adott 
naptári évben az előző mondatban meghatározott időpontnál későbbi időpontban érkezik meg az 
Egyesülethez, a tagsági jogviszony legkorábban a benyújtás évét követő második naptári év január 1-
jei hatállyal keletkezhet. 
 
IX.1.4.101 A tagság fennállásáról tagsági okiratot kell kiállítani.  A tagsági okirat az Egyesületi tagság 
igazolására szolgál.    
 
IX.1.5.102 A tagsági okirat tartalmazza:  
 

                                                           
95 2003. november 22-én módosított szöveg 
96 2007. november 24-én, 2014. december 10-én és 2016. december 13-án módosított szöveg  
97 2016. december 13-án módosított szöveg 
98 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Tagsági Szabályzat része volt 
99 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Tagsági Szabályzat része volt 
100 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Tagsági Szabályzat része volt 
101 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Tagsági Szabályzat része volt 
102 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Tagsági Szabályzat része volt 
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IX.1.5.1. a tag nevét, a természetes személy tag születési helyét és idejét,  lakcímét, a nem természetes 
személy tag székhelyét, és annak a  tagi osztálynak a megjelölését, amelyhez a tag tartozik; 
 
IX.1.5.2. a tagtól származó, az Alapszabály IX.2. pontja szerinti jogkezelési megbízást és 
meghatalmazást;  
 
IX.1.5.3. a tagot illető jogok, és a tagot terhelő kötelezettségek tekintetében az Alapszabályra, valamint 
a tagsági viszonyra alkalmazandó egyéb belső szabályzatokra és jogszabályokra történő utalást; 
 
IX.1.5.4. a tag saját kezű aláírását, nem természetes személy  tag megfelelő szervezeti aláírását; 
 
IX.1.5.5. az Egyesület képviselőjének aláírását. 
 
IX.2. A jogkezelési megbízás103 
 
IX.2.1. A jogkezelési megbízás (jogviszony) létrejötte104  
 
IX.2.1.1. A jogkezelési megbízást írásba kell foglalni. Egyesületi tagok esetében a jogkezelési megbízás 
a tagsági okirat része. A jogkezelési megbízást az Egyesület köteles elfogadni, ha az a jelen 
Alapszabálynak, az Szjt.-nek és a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. 
 
IX.2.1.2. A jogkezelési megbízást az Egyesület a tagsági jogviszony keletkezésével egyidejűleg, a tagsági 
okirat kiállításával fogadja el. Ha a tagfelvételt kérő személy az Egyesületnek korábban közös jogkezelés 
megbízást adott, a jogkezelési megbízás a tagsági jogviszony keletkezését követően változatlan 
tartalommal hatályos. 
 
IX.2.1.3. A jogkezelési megbízást az Egyesület csak akkor fogadhatja el, ha a jogosult kijelenti, hogy nem 
áll fenn olyan tagsági, vagy más, a szerzői vagyoni jogai, illetve zeneműkiadó esetében díjrészesedési 
jogai közös jogkezelés, vagy egyéb, képviselő (ügynök) útján történő gyakorlásának akár Magyarország 
területén, akár külföldön hatályos átengedésére vonatkozó olyan jogviszonya, amelynek tárgyi, vagy 
területi hatálya ütközik az Egyesületnek adott megbízásba, és e kijelentéséért mind az Egyesület, mind 
az egyéb érintett közös jogkezelő szervezet, vagy más képviselő irányában helytállást vállal, valamint 
tudomásul veszi, hogy ha a kijelentés valótlannak bizonyul, a megbízást az Egyesület egyoldalú 
nyilatkozatával felmondhatja.  
 
IX.2.1.4. A jogkezelési megbízás elfogadása előtt az Egyesület ellenőrzi a közös jogkezeléssel érintett 
bel- és külföldi jogosultakat tartalmazó, rendelkezésére álló adatbázisban, hogy a jogosult javára 
végzendő közös jogkezelés hatálya nem ütközik-e a IX.2.1.3. pontban említett valamely jogviszony 
tárgyi vagy területi hatályába. Az Egyesület a megbízást csak oly an tartalommal fogadja el, , illetve a 
közös jogkezelést csak olyan hatállyal látja el, hogy a megbízás, illetve az ellátott közös jogkezelés 
hatálya ne ütközzön az e pontban említett adatbázis adatai szerint fennálló jogviszony tárgyi vagy 
területi hatályába. 
 
IX.2.2. A jogkezelési megbízás tartalma105 
 
IX.2.2.1. A jogkezelési megbízással a szerző, örökös, és a zeneműkiadó (a továbbiakban e pont 
alkalmazásában együtt: jogosult) megbízást ad az Egyesületnek a jelen Alapszabály szerinti, így 
különösen a III.2.1., III.2.3., III.2.4., III.2.7., III.2.8. és III.2.9. pont szerinti tevékenységek jogosult javára 
történő elvégzésére.  
 

                                                           
103 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Szervezeti és Működési Szabályzat része volt 
104 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Szervezeti és Működési Szabályzat része volt 
105 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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IX.2.2.2. Jogkezelési megbízás – a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban 
meghatározott kivétellel106 – kizárólag a jogosult adott műtípusba tartozó valamennyi művére 
kiterjedő hatállyal adható.  
 
IX.2.2.3. A jogkezelési megbízás területi hatálya a világ valamennyi országára kiterjed. A jogosult a 
jogkezelési megbízás területi hatályát korlátozhatja  de a korlátozás Magyarország területére nem 
terjedhet ki. 
 
IX.2.2.4. Az Egyesület részére adott jogkezelési megbízás – a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi 
előírásokban meghatározott kivétellel107 - kizárólagos, azaz a jogosult a jogkezelési megbízás területi 
hatálya alá tartozó ország tekintetében ugyanazon típusú műveivel kapcsolatos ugyanazon szerzői 
vagyoni jog közös kezelésével a jogkezelési megbízás fennállása alatt más közös jogkezelő szervezetet 
nem bízhat meg.  
 
IX.2.2.5. A jogkezelési megbízási szerződés tartalmazza különösen: 
a) az Egyesület által képviselt azon jogosulti csoport meghatározását, amelybe a jogkezelési megbízást 
adó jogosult tartozik; 
b) a közös jogkezeléssel érintett műtípus meghatározását, tekintettel a IX.2.2.2. pontra; 
c) a közös jogkezelésbe vont szerzői vagyoni jog, és az adott vagyoni joggal kapcsolatos közös 
jogkezelési tevékenység meghatározását; 
d) azoknak az országoknak a IX.2.2.3. pont szerinti a meghatározását, amelyekre a jogkezelési megbízás 
területi hatálya kiterjed; 
e) arra vonatkozó utalást, hogy az Egyesület a jogosult részére a közös jogkezelésre vonatkozó 
jogszabályi előírások108 szerinti tájékoztatást megadta, és a tájékoztatást a jogosult tudomásul vette; 
valamint 
f) a jogosult kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Egyesület, mint megbízott közös jogkezelő 
szervezet a szerzői vagyoni jogait a b)-d) pont szerinti körben kezelje. 
 
IX.2.3. A Jogszerű Nyilatkozat (III.2.10. pont) 109  
 
IX.2.3.1.  A szerző, örökös, illetve a szerzői jogosult, akit vagy amelyet a szerzői művek tekintetében a 
szerzői vagyoni jogok megilletnek – a kötelező közös jogkezelés körébe tartozó eset kivételével – az 
Egyesülethez intézett Jogszerű Nyilatkozatában tiltakozhat szerzői művei felhasználásának kiterjesztett 
hatályú közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen, a közös jogkezelésre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak és az Alapszabály IX.2.3.2. – IX.2.3.7. pontjainak megfelelően.  
 
IX.2.3.2. A nyilatkozattételi jogot a Jogszerű Nyilatkozattal érintett felhasználási módok tekintetében  

a) a szerző valamennyi művére; 
b) a szerzőtárs valamennyi művére, a szerzőtársától (szerzőtársaitól) függetlenül, önállóan (osztott 

nyilatkozattételi jogosultság); 
c) az örökös, több örökös esetén együttesen valamennyi örökös a jogelőd szerző valamennyi 

művére (örököstársak együttes nyilatkozattételi jogosultsága) gyakorolhatja, valamint  
d) a szerzői jogosult, akit vagy amelyet a szerzői művek tekintetében a szerzői vagyoni jogok 

megilletnek, csak mindazon művekre nézve együttesen gyakorolhatja, amely művek 
nyilatkozatétellel érintett vagyoni jogával a nyilatkozattétel időpontjában jogosultként 
rendelkezik. 

 
IX.2.3.3.. A Jogszerű Nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az Egyesülethez 
címzetten kell megtenni. 
 

                                                           
1062016. december …-én hatályos: Kjkt. 13,§(4) bekezdés 
1072016. december …-én hatályos: Kjkt. 13.§ (3) bekezdés 
108 2016. december …-én hatályos: Kjkt. 14.§ 
109 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Szervezeti és Működési Szabályzat része volt 
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IX.2.3.4. A Jogszerű Nyilatkozat a Egyesülethez való megérkezése) szerinti naptári év végét követő 
naptári év január 1-jén lép hatályba, ha a Jogszerű Nyilatkozat az Egyesülethez június 30.-ig megérkezik. 
Ha a Jogszerű Nyilatkozat az Egyesülethez a naptári év június 30. napját követően érkezik meg, a 
Jogszerű Nyilatkozat csak a megérkezése szerinti év végét követő második naptári év január 1-jén lép 
hatályba. A Jogszerű Nyilatkozat a megérkezésével válik közöltté. A Jogszerű nyilatkozat 
megérkezésének napja a Nyilatkozat Egyesület általi kézhezvételének, illetve az Egyesület részére 
történő kézbesítésének napja. 
 
IX.2.3.5. Az Egyesület nem gyakorolhatja a IX.2.3.2. pontban meghatározott személy, mint jogosult 
javára az Alapszabály III.2.1. pontban említett olyan, a kötelező  közös jogkezelési körön kívül eső 
vagyoni jogot, amellyel kapcsolatban a jogosult Jogszerű Nyilatkozatot tett. 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 kiszámítását110 a Felosztási Szabályzat a többi érintett jogosulttól eltérően 
határozhatja meg.  
 
IX.2.3.6. A Jogszerű Nyilatkozat tétele vagy visszavonása a közös jogkezelésre adott megbízást a 
Jogszerű Nyilatkozat tartalmának megfelelően módosítja vagy megszünteti. 
 
IX.2.3.7. Ha az Egyesület tagja Jogszerű Nyilatkozatot tesz, tagsági jogviszonyát, az Egyesület 
felmondása útján meg kell szüntetni, kivéve, ha a tag a Jogszerű Nyilatkozat tételével egy időben 
kilépési nyilatkozatot tesz. . A Jogszerű Nyilatkozattal nem érintett részben a tag által adott jogkezelési 
megbízás a tagsági jogviszony megszűnését követően változatlan tartalommal hatályos. 
 
IX.2.4. A jogkezelési megbízás módosítása és megszüntetése111  
 
IX.2.4.1. A jogkezelési megbízást – a IX.2.4.7. pont szerinti korlátok között - a felek közös megegyezéssel 
bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik.  
 
IX.2.4.2.  A jogkezelési megbízást az érintett jogosult – a  IX.2.4.7. pont szerinti korlátok között - 
egyoldalú jognyilatkozattal módosíthatja vagy megszüntetheti (felmondhatja). A módosításra, illetve 
megszüntetésre a jogkezelési megbízás létrejöttére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy 
a.) a megbízást megszüntető jognyilatkozat esetében a IX.2.1.3. és IX.2.1.4. pontok rendelkezéseit nem 
kell alkalmazni; valamint  
b.) a megbízás megszüntetése, illetve a megbízás tárgyi, illetve területi hatályát korlátozó módosítása, 
amennyiben a jogosult jognyilatkozatában a b.i.) vagy b.ii.) pontokban meghatározottaknál későbbi 
hatálybalépést nem jelöl meg, a jognyilatkozat Egyesülethez történő megérkezésétől függően az alábbi 
időpontokban lép hatályba: 
b.i.) ha a jognyilatkozataz Egyesülethez több mint három hónappal a naptári év vége előtt érkezik meg 
(minden év szeptember 30-ig), a megérkezést követő naptári év első napján;  
b.ii.) ha a jognyilatkozat az Egyesülethez egy adott naptári évben a naptári év vége előtt kevesebb, 
mint három hónappal (minden év szeptember 30 után) érkezik meg, e megérkezést követő második 
naptári év első napján.  
 
A jognyilatkozat megérkezésének napja a jognyilatkozat Egyesület általi kézhezvételének, illetve az 
Egyesület részére történő kézbesítésének napja. 
 
 IX.2.4.3. A Jogszerű Nyilatkozat visszavonása a közös jogkezelésre adott megbízást módosítja. A 
Jogszerű Nyilatkozat visszavonására a közös jogkezelésre adott megbízás módosítása tekintetében a 
IX.2.4. pont szabályait a jelen pont szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.. Ha a Jogszerű Nyilatkozat 
visszavonása a Nyilatkozat megtételének évében az Egyesülethez december 31-ig megérkezik, a 

                                                           
110 2007. november 24-én módosított szöveg 
111 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Szervezeti és Működési Szabályzat része volt 
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Nyilatkozat nem lép hatályba. Ebben az esetben az érintett jogosult jogkezelési megbízási jogviszonya 
a következő naptári év január 1. napjától változatlan tartalommal hatályos.  Ha a korábban Jogszerű 
Nyilatkozatot tett jogosult Nyilatkozatát több mint három hónappal a naptári év vége előtt (az 
Egyesülethez minden év szeptember 30-ig történő megérkezéssel), a következő év első napjánál nem 
későbbi naptári év fordulójára (január 1-jére) szóló hatállyal vonja vissza, a visszavonó jognyilatkozat 
szerint módosított jogkezelési megbízási szerződés a visszavonást követő naptári év első napján lép 
hatályba. Ha a Nyilatkozatot az érintett jogosult egy adott naptári évben az előző mondatban 
meghatározott időpontnál későbbi időpontban vonja vissza (azaz az az Egyesülethez egy adott naptári 
évben a naptári év vége előtt kevesebb, mint három hónappal (szeptember 30. után) érkezik meg), a 
visszavonó jognyilatkozat szerinti megbízási szerződés a visszavonást követő második naptári év első 
napján lép hatályba.  
 
IX.2.4.5. Az Egyesület tagjának tagsági jogviszonyát fel kell mondani, ha a jogkezelési megbízást a jelen 
Alapszabály VIII.2.1. pontjába ütközően módosítja, vagy a  szünteti meg.. A módosítással nem érintett 
részben a tag által adott jogkezelési megbízás a tagsági jogviszony megszűnését követően változatlan 
tartalommal hatályos. 
 
IX.2.4.6. Az Egyesület a közös jogkezelésre adott megbízást – a IX.2.4.7.pont szerinti korlátok és a közös 
jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások keretei között - felmondhatja, ha a jogosult az 
érdekkörében felmerült okból nem teljesíti az érintett jogosultnak járó jogdíjak felosztásához és 
kifizetéséhez szükséges feltételeket. 
 
IX.2.4.7. Ha a jogosult az Egyesületnek adott jogkezelési megbízást megszünteti (felmondja) vagy 
tárgyi, illetve területi hatályát korlátozva módosítja és a jogkezelési megbízás megszűnését 
megelőzően adott felhasználási engedély vagy érvényesített díjigény alapján jogdíjra jogosult, a 
megbízás megszűnésének vagy korlátozásának hatályba lépéséig a neki járó és ki nem fizetett jogdíjjal 
kapcsolatban az Egyesülettel szemben megilletik a jelen Alapszabály, az Egyesület Felosztási 
Szabályzata, illetve a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások szerinti jogok.  
 
IX.2.4.8. Az Szjt. által előírt, az Egyesület által ellátott kötelező közös jogkezelést  
- a közös jogkezelésre adott megbízásból nem lehet kizárni;   
- az érintett jogosulttal fennálló megbízás módosítása és bármely okból történő 
megszűnése nem érinti.  
 
IX.2.5.A jogkezelési megbízási jognyilatkozatok alakja és hatályossá válása112  
 
IX.2.5.1. A jogosultakkal létesíthető megbízásra (zeneműkiadó esetében a megbízást magában foglaló 
zeneműkiadói díjrészesedési szerződésre), a megbízás módosítására, megszüntetésére, illetve a 
Nyilatkozatra az Egyesület papíralapú formanyomtatványt alkalmazhat.  
 
IX.2.5.1. A a  jogkezelési megbízással összefüggésben tett jognyilatkozatok a másik félhez történt 
megérkezéssel válnak hatályossá. Kétség esetében a jognyilatkozatot tevő fél köteles tértivevénnyel 
vagy egyéb, a tértivevénnyel azonos bizonyító erejű bizonyító eszközzel igazolni, hogy jognyilatkozata 
hatályossá vált. 
 
IX.3. A tagsági jogviszony megszűnése kizárással és felmondással113  
 
IX.3.1. Kizárás114 
 

                                                           
112 2016. december 13-án  módosított szöveg 
113 2016. december 13-án  beiktatott cím és módosított számozás 
114 2014. december 10-én beiktatott alcím és követő szöveg 
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IX.3.1.1.115 Kizárható az Egyesületből az a tag, aki jogszabályt, Alapszabályt vagy a Küldöttgyűlés 
határozatát, ideértve a Küldöttgyűlés által elfogadott egyesületi belső szabályzatokat is , súlyosan vagy 
ismétlődően sértő magatartást tanúsít.    
 
IX.3.1.2. A kizárásról a Vezetőség (Elnökség) dönt.   
 
IX.3.1.3. Kizárási ok valószínű fennállását az Egyesület bármely tagja vagy szerve írásban jelentheti be 
a Vezetőségnek (Elnökségnek). A Vezetőség (Elnökség) a kizárási eljárás megindításáról vagy 
megtagadásáról a bejelentés megérkezését követő vezetőségi (elnökségi) ülésen dönt.  
 
IX.3.1.4. A kizárási eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelyet a Vezetőség (Elnökség) folytat le, vagy 
amelynek lefolytatására a Vezetőség (Elnökség) az eljárás megindításáról döntő ülésén az egyesület 
tagjai közül három tagú vizsgálóbizottságot jelöl ki. A vizsgálóbizottság az Egyesület három különböző 
tagi osztályához tartozó tagból áll, akik közül egy a kizárási eljárással érintett tag tagi osztályába 
tartozik.  Vizsgálóbizottság kijelölése esetén az olyan időtartamon belül köteles a vizsgálatot 
lefolytatni, hogy a döntésre vonatkozó javaslatot a következő, de legkésőbb az eljárás megindítását 
követő második vezetőségi (elnökségi) ülés megtárgyalhassa. 
 
IX.3.1.5. A kizárási eljárás alá vont tagot meg kell hallgatni és módot kell részére adni, hogy a 
megállapításokra észrevételt tehessen, és további bizonyítást javasolhasson. Lehetővé kell számára 
tenni, hogy az ügy iratait megtekinthesse. A kizárással érintett tag álláspontjáról, és a vizsgálat 
lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
IX.3.1.6. Az eljárás megindításáról és a meghallgatás időpontjáról a tagot írásban, könyvelt küldemény 
útján kell értesíteni, amelyben a kizárási eljárás alá vont taggal közölni kell a kizárás valószínű okát és 
annak bizonyítékait. A meghallgatás időpontjáról a tagot legalább 15 (tizenöt) munkanappal korábban 
kell értesíteni.  
 
IX.3.1.7. A kizárási eljárás alá vont tag a meghallgatásra más tagokat azok meghallgatása céljából 
meghívhat, ha a meghallgatni kívánt tagok számát az Egyesületnek a meghallgatás időpontja előtt 3 
(három) munkanappal bejelenti.   A kizárási eljárás alá vont tag legkésőbb a meghallgatáson köteles a 
kizárással összefüggő bizonyítékait az Egyesületnek bemutatni, és az azzal összefüggő észrevételeit 
megtenni. 
 
IX.3.1.8. Ha a kizárási eljárás alá vont tag meghallgatására tartós akadályoztatása miatt, vagy amiatt, 
hogy a meghallgatásán szabályszerű értesítése ellenére nem jelent meg, a vizsgálat időtartama alatt 
nem kerülhet sor, a kizárásra valószínű okot adó magatartás tanúsításával kapcsolatos 
megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban, könyvelt küldemény útján kell közölni, és 8 napos 
határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő. 
 
IX.3.1.9. A Vezetőség (Elnökség) legkésőbb az eljárás megindítását követő második ülésén a kizárásról 
érdemben dönt. A Vezetőség (Elnökség) az érdemi döntésről zárt ülésen határoz. 
 
IX.3.1.10. A Vezetőség (Elnökség), valamint a vizsgálóbizottság eljárásában és döntéshozatalában 
tagként, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt: 
- a kizárási eljárás alá vont tag hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (2) bekezdés), 
- akitől a kizárási eljárás alá vont taggal fennálló kapcsolata alapján egyébként az ügy elfogulatlan 
elbírálása nem várható el. 
 
IX.3.1.11. Meg kell szüntetni a kizárási eljárást, ha 
- annak tartama alatt a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik; 
- a tag a kizárásra valószínű okot adó magatartást nem tanúsította, vagy az nem bizonyítható, 

                                                           
115 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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- az eset összes körülményeinek a mérlegelése alapján a kizárás nem felel meg az Egyesület céljának 
és érdekeinek. 
 
IX.3.1.12. A kizárási eljárást megszüntető vagy a kizárásról szóló határozatot indokolással kell ellátni, 
és azt írásban, könyvelt küldemény útján kell az érintett taggal közölni. A határozat indokolásának 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségekről való tájékoztatást.   
 
IX.3.2. Felmondás116    
 
IX.3.2.1. A tagot a Vezetőség egyéb érintett jogosulttá minősítheti, és egyúttal a tag tagsági 
jogviszonyát harminc napos felmondási idővel felmondhatja, ha  

- három, egymást követő naptári évben nem felel meg szerző esetén az Alapszabály VII.1.1. és 
VII.1.2., örökös esetén a VII.2., zeneműkiadó esetén VII.4.3., vagy VII.4.4. pontokban 
meghatározott a tagság feltételét jelentő jogdíj, illetve megkötött zeneműkiadói szerződések 
számára vonatkozó feltételeknek; vagy  

- a tagsági jogviszony fennállása alatt bármikor nem felel meg az Alapszabály VII.1.-VII.4. 
pontjaiban foglalt bármely, az előző bekezdésben nem említett feltételeknek. 
 

IX.3.2.2.117 A tagot a Vezetőség egyéb érintett jogosulttá minősíti, és egyúttal a tag tagsági jogviszonyát 
a jelen pontban megjelölt időpontra, de legalább harminc napos felmondási idővel felmondja, ha a tag 

- a jelen Alapszabály IX.2.3. pontja szerint Jogszerű Nyilatkozatot tett, a Jogszerű Nyilatkozat 
hatályba lépésének napjára; 

- a jogkezelési megbízást a jelen Alapszabály VIII.2.1. pontjába ütközően módosította, vagy 
szüntette meg, a módosítás vagy megszüntetés hatályba lépésének napjára. 
 

IX.3.2.3. A felmondásról szóló határozatot a felmondás indokának feltüntetése mellett írásban, 
könyvelt küldemény útján kell az érintett taggal közölni.   
 
IX.4. A tagsági jogviszony megszűnésének egyéb esetei118 
 
IX.4.1. Valamennyi tagra vonatkozóan a tagság megszűnik kilépéssel. 
 
IX.4.2. Szerző, és örökös tagokra nézve a tagság megszűnik a tag halálával. 
 
IX.4.3. A zeneműkiadó tagokra nézve a tagság megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésével, illetve 
olyan jogutódlás alapján történő megszűnésével, amelynek során a jogutód a tagsági feltételeknek 
nem felel meg.  
 

X. Egyéb érintett jogosultak 
 
X.1. Egyéb érintett jogosult szerzők, örökösök 119  
 
A taggá nem váló egyéb, az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével érintett jogosultak, továbbá 
azok a tagság követelményeinek egyébként megfelelő szerzők (Alapszabály VI.1.) és örökösök 
(Alapszabály VI.2.), akik  
- szerzők esetében az Alapszabály VII.1.1., VII.1.2.,  illetve  örökösök esetében az 
Alapszabály  VII.2. pontban említett jogdíjösszegre vonatkozó feltételnek nem tesznek eleget; vagy  

                                                           
116 2014. december 10-én beiktatott alcím és követő szöveg; 2016. december 13-án  módosított számozás 
117 2016. december 13-án  módosított szöveg 
118 2014. december 10-én beiktatott alcím és követő szöveg 
119 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Szervezeti és Működési Szabályzat része volt 
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- a tagság feltételeit egyébként nem teljesítik, illetve nem kívánnak az Egyesületbe tagként 
belépni. 
 
X.2. Egyéb érintett jogosult zeneműkiadók 120  
 
A taggá nem váló egyéb, az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével érintett jogosultak azok a 
tagság követelményeinek egyébként megfelelő zeneműkiadók, akik vagy amelyek  

- nem tesznek eleget az Alapszabály VII.4.2.-VII.4.4. pontjában  a zeneműkiadókra nézve előírt 
feltételek valamelyikének; vagy  

- a tagság feltételeit egyébként nem teljesítik, illetve nem kívánnak az Egyesületbe tagként 
belépni. 

 
X.3. A közös jogkezelés ellátásának feltételei az egyéb érintett jogosult oldalán 121   
 
Az egyéb érintett jogosultak vonatkozásában az Egyesület azzal a feltétellel látja el a közös jogkezelést, 
így különösen a jogdíjak felosztását és a Szervezeti És Működési Szabályzat III.2.4. pontjában 
meghatározott nyilvántartások vezetését , ha  
 a) a zeneműkiadó érintett jogosult az Egyesülettel a közös jogkezelésre való megbízást is 
magában foglaló jogdíjrészesedési szerződést köt és ebben vállalja a megbízás Egyesület által történő 
teljesítéséhez szükséges, a jelen Alapszabály VIII.2.2.1., VIII.2.3, illetve a VIII.3. pontjaiban 
meghatározott kötelezettségeket, ideértve az adó- és számviteli jogszabályokban előírt bizonylatok 
jogdíj kifizetéséhez szükséges kibocsátását, és a jogdíj átutalásához szükséges bankszámla nyitását és 
fenntartását;  
 b) a szerző, illetve örökös érintett jogosult kifejezett megbízást ad a közös jogkezelésre az 
Egyesületnek, és ebben vállalja a jelen Alapszabály VIII.2.2.1., VIII.2.3., illetve VIII.3. pontjaiban 
meghatározott kötelezettségeket, ideértve az adó- és számviteli jogszabályokban előírt bizonylatok 
jogdíj kifizetéséhez szükséges kibocsátását, és a jogdíj átutalásához szükséges  bankszámla nyitását és 
fenntartását; 
 c) a szerző, illetve örökös érintett jogosult nem ad kifejezett megbízást közös jogkezelésre 
az Egyesületnek, de önként teljesíti a jelen Alapszabály VIII.2.2.1., VIII.2.3., illetve VIII.3. pontjaiban 
meghatározott kötelezettségeket, ideértve az adó- és számviteli jogszabályokban előírt bizonylatok 
jogdíj kifizetéséhez szükséges kibocsátását, és a jogdíj átutalásához szükséges bankszámla nyitását és 
fenntartását és javára az Egyesület a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások alapján a jelen 
Alapszabály szerint közös jogkezelést láthat el (kiterjesztett hatályú közös jogkezelés)122. 
 
X.4.1. 123 A jelen fejezetben meghatározott egyéb érintett jogosultakra az Egyesület tagjaival azonos 
módon kell alkalmazni a jelen Alapszabály és az Egyesület szabályzatainak közös jogkezelési 
tevékenységre vonatkozó rendelkezéseit, így különösen a jelen Alapszabály alábbi rendelkezéseit: 
 

- III.2.1. pont 
- III.2.3.1. pont 
- III.2.5. pont 
- III.2.8. pont 
- III.2.10. pont 
- III. 2.11. pont 
- III.2.12. pont 
- IX.2.1.; IX.2.3.-IX.2.4. pontok 
- IX.2.2. pont 
- IX.2.3.1.-IX.2.3.6. pontok 

                                                           
120 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Szervezeti és Működési Szabályzat része volt 
121 2016. december 13-án elfogadott szöveg, korábban a Szervezeti és Működési Szabályzat része volt 
122 2016. december …-én hatályos: Kjkt. 17.§ 
123 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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- IX.2.4.1.-IX.2.4.4. és IX.2.4.6.-IX.2.4.8. pontok 
- IX.2.5. pont 

 
X.4.2. A Jogszerű Nyilatkozat (IX.2.3. pont) különös szabályai 124  
 
X.4.2.1. A jelen fejezetben meghatározott egyéb érintett jogosult által tett Jogszerű Nyilatkozattal 
(IX.2.3. pont) nem érintett részben a jogosult által adott jogkezelési megbízás a Jogszerű Nyilatkozat 
hatályba lépését követően változatlan tartalommal hatályos. 
 
X.4.3. A jogkezelési megbízás különös szabályai 125  
 
X.4.3.1. A jelen fejezetben meghatározott egyéb érintett jogosultakkal  kötött jogkezelési megbízási 
szerződés a megbízás Egyesület által történő elfogadásával jön létre és lép hatályba.  
 
X.4.3.2. A jogkezelési megbízás elfogadásáról a megbízást tartalmazó nyilatkozat Egyesülethez történt 
megérkezésétől számított 30 napon belül kell dönteni és a megbízót a döntés meghozatalától számított 
8, külföldi esetében 15 napon belül kell a döntésről írásban értesíteni. Ha a megbízást az Egyesület 
elfogadja, a megbízót a megbízás egy, az Egyesület által aláírt példányának megküldésével kell 
értesíteni. Ha a jogkezelési megbízást az Egyesület bármely okból nem tudja elfogadni, erről az érintett 
jogosultat - ha az értesítéshez szükséges adatai az Egyesület rendelkezésére állnak – attól számított 30 
napon belül kell írásban értesíteni, amikor a megbízás elfogadását megakadályozó okról az Egyesület 
tudomást szerez. 
  
X.5. Az egyéb érintett jogosultakra vonatkozó egyéb különös szabályok 126  
 
X.5.1. A jelen fejezetben meghatározott egyéb érintett jogosult az Alapszabályban meghatározott 
esetekben és feltételekkel, valamint az Egyesület egyéb szabályzataiban meghatározott esetekben és 
módon az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével összefüggő jogaikat elektronikus úton is 
gyakorolhatja.  
 
X5.2. A jelen fejezetben meghatározott egyéb érintett jogosult az Egyesülettel szemben támasztott 
igényét bírói úton érvényesítheti, és a közös jogkezelési megbízással, illetve a közös jogkezelés javára 
történő ellátásával kapcsolatos ügyben a bírói út igénybe vétele előtt az Egyesület Felügyelő 
Bizottságához fordulhat. Az egyéb érintett jogosultat nem illeti meg az a jog, hogy az egyesület 
határozatát bíróság előtt megtámadja.                                              
 

XI. Az Egyesület szervezete 
 
XI.1. A tagi osztályok127 
 
XI.1.1. Az Egyesület egyesületi tagcsoportokból (osztályokból) áll.128 
 
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.129 
 
XI.2. Az egyesületi osztályok a következők: 

                                                           
124 2016. december 13-án  beiktatott szöveg 
125 2016. december 13-án  beiktatott szöveg 
126 2016. december 13-án  beiktatott szöveg 
127 2011. december 12-én módosított szöveg 
128 2011. december 12-én módosított szöveg 
129 2011. december 12-én módosított szöveg 
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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,130 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 131 
 
XI.3.1. 132 Az Egyesület tagjai közvetlenül választják meg a küldötteket és a felügyelő bizottság tagjait. 
E jogukat választási időszakban, a jelen pont szabályai szerint 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. 133   A választási időszakot a Vezetőség (Elnökség) jelöli ki. A Vezetőség (Elnökség) a választás 
lebonyolításának támogatására és ellenőrzésére a tagok közül tagi osztályonként kijelölt két-két tagból 
álló Választási Bizottságot alakít, és egy jegyzőkönyv-hitelesítő tagot választ.   
 
XI.3.3. 134  A tagokat a választási időszakról írásbeli vagy az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti 
elektronikus úton elküldött, a választási időszak kezdő és befejező időpontjáról, a jelölés és választás 
módjáról és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatóval kell értesíteni. A tájékoztatókat legalább 
a választási időszakot megelőző 15 nappal igazolható módon kell elküldeni.135 A rendkívüli választási 
időszakról csak annak az egyesületi osztálynak a tagjait kell tájékoztatni, 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 gyakorlása136 
 
XI.4.1. 137  A tag a választási időszakban az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti elektronikus úton vagy 
az Egyesület székhelyén, írásban gyakorolhatja jogait.  A tag a XVI/B.1. pont szerinti elektronikus úton 

                                                           
130 2003. november 22-én módosított szöveg 
131 2011. december 12-én beiktatott új szöveg 
132 2016. december 13-án  módosított szöveg 
133 2016. december 13-án  módosított szöveg 
134 2016. december 13-án  módosított szöveg 
135 2014. december 10-én módosított szöveg 
136 2011. december 12-én beiktatott új szöveg 
137 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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személyesen (ideértve a jogi személy tag, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság tag megfelelő nyilvántartásba vett szervezeti képviselőjének eljárását is) az Egyesület 
székhelyén írásban személyesen 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 választáson való részvétel nyilvántartásba vételekor 
át kell adni a nyilvántartásba vételt végző személynek. 
 
XI.4.2. 138   A választási időszakban a választásban részt vevő tagokról részvételi ívet kell készíteni, 
amelyben fel kell tüntetni a tag nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét). Külön részvételi ívet kell 
készíteni a jogaikat az Egyesület székhelyén gyakorló és az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti 
elektronikus úton gyakorló tagokról. A jogaikat az Egyesület székhelyén gyakorló tagok a részvételi ívet 
kézjegyükkel látják el. Az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti elektronikus úton jogaikat gyakorló 
tagokról a részvételi ívet az Egyesület elektronikus úton készíti el, feltüntetve az íven azt az időpontot, 
amelyben a tag a választási jogát gyakorolta.   A részvételi íveket (ideértve a z Alapszabály XVI/B.1. 
pontja szerinti elektronikus úton jogaikat gyakorló tagokról elektronikus úton előállított részvételi ív 
nyomdai úton előállított képernyőkép-hű másolatát is) a Főigazgató és a Választási Bizottság két tagja 
választási időszak végén aláírásával hitelesíti.   
 
XI.5. A választás érvényessége 139 
 
XI.5.1. 140 A választás érvényes, ha a választási időszakban a tagok legalább 20%-a (húsz százaléka) 
gyakorolja választási jogát.  
 
XI.5.2.141 Ha a választás nem érvényes, az Egyesület megismételt választási időszakot tűz ki és a 
választást megismétli az érvénytelen választást követő 3 hónapon belül (megismételt választás és 
megismételt választási időszak).  A megismételt választás a választási jogukat gyakorló tagok számára 
tekintet nélkül érvényes.  
 
XI.6. Jelölés, választás és visszahívás 142 
 
XI.6.1. 143 A választási  időszakban a tagok  döntenek a küldöttek és a felügyelő bizottsági tagok 
jelöléséről,  megválasztásáról,144 illetve – ha a visszahívás feltételei fennállnak –  visszahívásáról.  
 
XI.6.2. 145 Ahol a jelen alfejezet titkos szavazást ír elő, a szavazás történhet  az Alapszabály XVI/B.1. 
pontja szerinti elektronikus úton vagy szavazócédulával írásban.    Az Alapszabály XVI/B.1. pontja 
szerinti elektronikus úton történő szavazás esetén az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti online 
rendszer biztosítja a szavazás titkosságát, a leadott szavazatok számát, tartalmát és a szavazás 
eredményét (szavazási adatok) megbízhatóan és valósághűen rögzíti és lehetővé teszi a szavazási 
adatokról másolat készítését és azok megfelelő közlését a tagokkal. Ahol a jelen alfejezet nyílt jelölést 
ír elő, a jelölést történhet az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti elektronikus úton vagy jelölőcédulával 
írásban.    Az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti elektronikus úton történő jelölés esetén az 
Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti online rendszer a leadott jelölések számát, tartalmát és a jelölés 
eredményét (jelölési adatok) megbízhatóan és valósághűen rögzíti és lehetővé teszi a jelölései 
adatokról másolat készítését és azok megfelelő közlését a tagokkal. 

                                                           
138 2016. december 13-án  módosított szöveg 
139 2011. december 12-én módosított szöveg 
140 2016. december 13-án  módosított szöveg 
141 2016. december 13-án  módosított szöveg 
142 2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
143 2016. december 13-án  módosított szöveg 
144 2014. december 10-én módosított szöveg 
145 2016. december 13-án  módosított szöveg 
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XI.6.3.1.146 A küldöttek és felügyelő bizottsági tagok megválasztásához a Vezetőség (Elnökség) 
külön-külön, az érintett szerzők, zeneműkiadók jelentős részét képviselő civil szervezetektől kér 
ajánlásokat. Az ajánlások megadásához a Vezetőség (Elnökség) az érintett civil szervezeteknek147 
megküldi az adott osztály tagjainak listáját.  
 
XI.6.3.2.148 Ha az érintett civil szervezetek 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 
civil szervezetek149, illetve a Vezetőség (Elnökség) ajánlásaiban feltüntetett személyeket a választás 
szempontjából jelölteknek kell tekinteni.  
 
XI.6.4.150  Bármely tag a saját tagi osztályának tagjai közül, az adott tagi osztályból választandó számú 
küldött és felügyelő bizottsági tag számának megfelelő számban javasolhat jelölteket (a tag jelölési 
joga). A jelölés nyíltan történik.  Az így javasolt személy akkor tekinthető jelölteknek, ha a vele azonos 
tagi osztályba tartozó tagok legalább 15 %-a jelöli a küldötti vagy felügyelő bizottsági tisztségre.  
 
XI.6.5.  Küldöttnek, illetve felügyelő bizottsági tagnak a XI.6.3. és XI.6.4. pont szerinti esetekben csak 
az jelölhető, akivel szemben nem állnak fenn az Alapszabály szerinti kizáró okok és a jelölést 
elfogadja.151  
 
XI.6.6.1. 152  A választási időszakban a tagok 5 munkanapos időtartamban javasolhatnak jelölteket (tagi 
jelölés). Az így javasolt jelölteket az Egyesület összesíti, megvizsgálja, hogy a XI.6.5. pont feltételeinek 
megfelelnek-e, és szükség esetén a jelölést elfogadó nyilatkozatukat bekéri. A XI.6.4. pontnak 
megfelelő és a jelölést elfogadó jelöltekről a Választási Bizottság osztályonként betűrendben végleges 
jelöltlistát készít , amelyet  az Egyesület a tagi jelölés lezárását követő legfeljebb 15 munkanapot 
követően az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti online rendszerben és holnapján is közzétesz.  
 
XI.6.6.2. 153  A tagok a jelöltek közül külön a küldötteket, illetve külön a felügyelő bizottsági tagokat 
titkos szavazással választják meg a választási időszakon belül megadott 3 munkanapos szavazási 
időszakban.  Az Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti elektronikus úton a tag saját tagi osztályában, egy 
alkalommal adhatja le a szavazatát és azon annak elküldését követően nem módosíthat. Az 
elektronikus úton leadott szavazat érvényes, ha a tag a jelöltlistán szereplő jelöltek közül pontosan 
annyi jelöltre szavazott, ahány küldöttet, illetve felügyelő bizottsági tagot az adott osztályból az 
Alapszabály XII.3., illetve XIV.4. pontja szerint választani kell. Írásbeli érvényes szavazatnak olyan, a tag 
által leadott jelöltlista számít, amelyen pontosan 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. A 
szavazási időszakot követően 3 munkanapon belül a Választási Bizottság a szavazatokat összesíti és 
megszámlálja, és erről, valamit a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet készít.   
 
XI.6.6.3. 154 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 
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az adott osztályban választani, szavazategyenlőség esetén a megválasztás szempontjából döntő 
szavazategyenlőséggel érintett jelöltek személyére nézve a szavazást, a választási időszakon belül 
megadott, 1 munkanapos pótszavazási időszakban, 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 vele szemben az 
Alapszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.155  
 
XI.6.8. A küldöttet, illetve a felügyelő bizottsági tagot vissza lehet hívni, ha az Egyesülettel szemben 
fennálló, a tagságból adódó, az Alapszabályban vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott 
kötelezettségének nem tesz eleget, ilyen kötelezettségén alapuló valótlan nyilatkozatot tesz vagy156, 
ha nem felel meg az Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek, ha tisztségének ellátásában 
tartósan akadályoztatva van valamint, ha az Egyesület céljának elérését veszélyeztető vagy érdekeit 
súlyosan sértő magatartást tanúsít.157 
 
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);  
- 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 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.158  
 
XI.6.11. 159 A visszahívás ügyében választási időszakot kell kitűzni. A visszahívásról a tagok a választási 
időszakban titkos szavazással, a leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével döntenek. A visszahívás 
tárgyában történő szavazás érvényes, ha azon a tagok legalább 20%-a szavazott.  
 
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 
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Alapszabály rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a választást csak a megválasztandó 
küldött, illetve felügyelő bizottsági tag tekintetében kell megtartani.  
 
XI.6.14. 160  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) jelölt-
ajánlás kiegészítése) nem kell alkalmazni, valamint 
- ha a tag a jelölést kifejezetten elfogadja, jelöltnek kell tekinteni azt a tagot, akit az indítvány jelöltként 
megjelöl.  
 
A visszahívás ügyében kijelölt választási időszakra egyebekben a XI.6.6. szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 
 
XI.6.15. 161 
 
XI.7. Jegyzőkönyv162 
 
XI.7.1. 163  A választásról a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
 
XI.7.2. az Egyesület nevét, és székhelyét164;  
 
XI.7.3. 165   a választási időszak kezdő és zárónapját, ezen belül a jelölési időszak kezdő- és zárónapját, 
valamint, ha pótszavazásra kerül sor a pótszavazási időszak kezdő- és zárónapját, a választáson részt 
vett tagok számát; 
 
XI.7.4. 166  a Választási Bizottság tagjainak a nevét.  
 
XI.7.5. a választás menetét és lényegesebb eseményeit; 
 
XI.7.6. 167  az érvényes és az érvénytelen 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 számát168; 
  
XI.7.8. a tagok esetleges tiltakozását a választás valamely eseményével szemben, ha azt a tiltakozó 
kívánja. 
 
XI.7.9. 169 A jegyzőkönyvet a  Választási Bizottság tagjai írják alá, és az erre megválasztott tagok közül 
legalább egy tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell  az írásban szavazók részvételi ívét, és az 
Alapszabály XVI/B.1. pontja szerinti elektronikus úton leadott szavazatokat összesítő, képernyőkép-hű, 
nyomtatott listát, amelyet a Választási Bizottság tagjai írnak alá.  
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XI.7.10.170 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 részt vett tagok 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. Küldöttgyűlés171 
 
XII.1. A Küldöttgyűlés az Egyesület döntéshozó172 (legfőbb) szerve. 
 
XII.2.1. 173 A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 
XII.2.1.1. az alapszabály megállapítása és módosítása; 
 
XII.2.1.2. az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; 
 
XII.2.1.3. a küldöttek, valamint a felügyelő bizottsági tagok esetleges díjazásának megállapítása, 174 
 
XII.2.1.4. 175 az Egyesület tagjai közül osztályonként a Vezetőség (Elnökség) tagjainak megválasztása és 
visszahívása, a vezetőségi (elnökségi) tagok esetleges díjazásának megállapítása, továbbá a Vezetőség 
(Elnökségi) munkájának ellenőrzése; 
 
XII.2.1.5. az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása; 
 
XII.2.1.6.176 döntés az Alapszabály III.2.8. pontja szerint a jogosultak érdekében közösségi célra 
felhasználható juttatás elkülönítéséről, alapjáról és mértékéről; 
 
XII.2.1.7.177az Egyesület támogatási politikát is tartalmazó  Felosztási Szabályzatának megállapítása és 
módosítása; 
 
XII.2.1.8.178 a jogdíjbevétel jogosultak érdekében közösségi célra történő felhasználására (III.2.8. pont), 
valamint a jogosult vagy jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak 
felhasználására vonatkozó eseti döntés a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások, az 
alapszabály és a  Felosztási Szabályzat, valamint az annak részét képező támogatási politika ilyen célú 
felhasználásra vonatkozó előírásaival  összhangban;  
 
XII.2.1.9179. a Vezetőség (Elnökség)180 éves beszámolójának elfogadása; 
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XII.2.1.10.181 az Egyesület éves üzleti tervének (költségvetésének), , az Egyesület számviteli  
beszámolója, továbbá a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások szerinti éves átláthatósági 
jelentés182 elfogadása; 
 
XII.2.1.11. a tagság feltételét jelentő jogdíjösszeg és a tagdíj megállapítása és módosítása; 
 
XII.2.1.12. az Egyesület vagy jogelődje, mint alapító által létesített alapítványokkal kapcsolatban az 
alapítói jogok gyakorlása; 
 
XII.2.1.13. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, a 
Vezetőség (Elnökség)  tagjával, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával (Ptk.8:1.§ (2) 
bekezdés) köt, kivéve a jelen pontban felsorolt személyekkel, mint szerzői jogosultakkal a közös 
jogkezelés Szjt. szerinti ellátása céljából (III.1.) kötött szerződéseket;183 
 
XII.2.1.14. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a Vezetőségi (Elnökségi) tagok és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről 
való döntés;184 
 
XII.2.1.15. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;185  
 
XII.2.1.16. a végelszámoló kijelölése;186 
 
XII.2.1.17.187 döntés a XV/B.1. pont szerinti összeférhetetlenség kérdésében és a XV/B.2. pont szerinti 
nyilatkozat elfogadása tárgyában; 
 
XII.2.1.18. 188 az Egyesület bevételeinek befektetésére vonatkozó befektetési politika megállapítása és 
módosítása, továbbá eseti döntés a befektetési politikának megfelelően a jogdíjbevétel közös 
jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő befektetési célú felhasználásáról; 
 
XII.2.1.19. 189 az Egyesület kockázatkezelési politikájának megállapítása és módosítása; 
 
XII.2.1.20.190ingatlantulajdon megszerzésének, átruházásának, illetve megterhelésének jóváhagyása; 
 
XII.2.1.21. 191 döntés az Egyesület részvételével szövetség vagy más szervezet alapításáról, továbbá 
más szervezetben történő tulajdonosi vagy tagsági jog megszerzésének jóváhagyása; 
 
XII.2.1.22.192az Egyesület általi hitelfelvétel, hitelnyújtás vagy hitelbiztosíték nyújtásának jóváhagyása. 
 
XII.2.2. 193 A Küldöttgyűlés a XII.2.1.1.-XII.2.1.18. pontokban megjelölt hatásköre kizárólagos és át nem 
ruházható. A Küldöttgyűlés XII.2.1.19.-XII.2.1.22. pontokban megjelölt hatáskörének gyakorlását a 
küldöttek kétharmados szótöbbséggel hozott döntésével a Felügyelő Bizottságra ruházhatja.  
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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.194 
 
XII.4. A Küldöttgyűlést legalább évente két (2) alkalommal, ezen felül szükség szerint akkor kell 
összehívni, ha jogszabály, vagy az Alapszabály 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. 
Rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, akkor is, ha az 
Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz 
képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Az ezen okok miatt összehívott Küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.195 
 
 
XII.5.196 A Küldöttgyűlés összehívása 
 
XII.5.1. A Küldöttgyűlést a Vezetőség (Elnökség) hívja össze.  
 
XII.5.2.1. A küldötteket a Küldöttgyűlés összehívásáról írásbeli, az Egyesület nevét, székhelyét197,  a 
Küldöttgyűlés helyét, időpontját, napirendjét tartalmazó, igazolható módon elküldött198 meghívóval 
kell értesíteni. A Küldöttgyűlést az Egyesület székhelyén kell tartani. Kivételes esetben a Küldöttgyűlés 
összehívható más helyre is. A meghívókat legalább a Küldöttgyűlést megelőző 15 (tizenöt)199 nappal el 
kell küldeni. Ha a küldött, vagy az olyan személy (szervezet), akit/amelyet a Küldöttgyűlésre meg kell 
hívni, írásban hozzájárul ahhoz, hogy részére a meghívót elektronikus úton küldje el az Egyesület, a 
küldöttet (más meghívandó személyt) az általa a hozzájárulásában megadott elektronikus levélcímre 
elküldött meghívóval is meg lehet hívni.  
 
XII.5.2.2. A küldöttek meghívójának a XII.5.2.1.200 pontban említetteken felül tartalmaznia kell a 
határozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót is. 
 
XII.5.3.1. A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 2 (két) napon belül a küldöttek, a Felügyelő 
Bizottság és az Elnök a Vezetőségtől (Elnökségtől) a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával.201  
 
XII.5.3.2. A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetőség (Elnökség) dönt. A Vezetőség (Elnökség) a 
napirend kiegészítésére vonatkozó indítványról és az arról hozott határozatáról a küldötteket 
legkésőbb a Küldöttgyűlést megelőző 3 (három) nappal értesíti a küldött elektronikus levélcímére 
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elküldött elektronikus értesítéssel, távbeszélő vagy fax útján. A küldöttek e célból kötelesek 
elektronikus levélcímüket vagy telefon, illetve fax számukat az Egyesülethez bejelenteni.202 
 
XII.5.3.3. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Vezetőség (Elnökség) nem dönt, vagy azt 
elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön 
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend kiegészítéséről a Küldöttgyűlés akkor dönthet, 
ha az ülésen valamennyi küldött jelen van és a napirend kiegészítéséhez valamennyi küldött 
egyhangúlag hozzájárul.203   
 
 
XII.6. A Küldöttgyűlés ülése és részvétel a Küldöttgyűlésen 
 
XII.6.1. A Küldöttgyűlést a Küldöttgyűlés által ülésenként választott levezető elnök vezeti 
(Küldöttgyűlés elnöke). A Küldöttgyűlés ülésenként jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket 
választ. 
 
XII.6.2. A Küldöttgyűlésen a küldött személyesen (ideértve a jogi személy megfelelő nyilvántartásba 
vett szervezeti képviselőjének eljárását is) vehet részt és gyakorolhatja küldöttgyűlési jogait.204 
 
XII.6.3. A Küldöttgyűlésen megjelent küldöttekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni 
a küldött nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a Küldöttgyűlés elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.  
 
 
XII.7. A Küldöttgyűlés határozatképessége 
 
XII.7.1. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.  
 
XII.7.2. Ha a Küldöttgyűlés nem határozatképes, a Küldöttgyűlés időpontjától számított 15 napon belüli 
bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második Küldöttgyűlés az eredeti meghívóban 
feltüntetett205 napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
XII.7.3.1. A Küldöttgyűlés határozatképességét minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.206   
 
XII.7.3.2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta 
előnyben részesít; 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
- akinek olyan hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (2) bekezdés) érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem 
tagja; 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.207  
 
XII.7.3.3. A XII.7.3.2. pontban meghatározott kizárási okot nem kell alkalmazni azokban az esetekben, 
amikor  

- a küldött vagy hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (2) bekezdés) kizárólag azáltal érdekelt a döntésben, 
hogy a döntés az Egyesület olyan közös jogkezelési tevékenységével (III.1.) áll 
összefüggésben, amely alapján a küldött vagy hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (2) bekezdés) az 
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Egyesülettől annak felosztási szabályzata és az Szjt. előírásai szerint szerzői jogosultként 
szerzői jogdíjban részesül; illetve 

- a döntés minden küldöttre nézve azonos jogosultságokat vagy kötelezettségeket állapít 
meg.208 

 
 XII.7.3.4. Ha a küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 209  
 
XII.7.4. A Vezetőség megválasztása és visszahívása ügyében való döntéshez a határozatképességet és 
a döntéshez szükséges szavazatszámot osztályonként külön-külön kell megállapítani. 
 
XII.7.5. A meghívóban nem szereplő ügyben a Küldöttgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha 
valamennyi küldött jelen van és a meghívóban nem szereplő ügyben történő döntéshozatalhoz 
minden megjelent tag egyhangúlag hozzájárul.  
 
XII.8. Döntéshozatal 
 
XII.8.1. A Küldöttgyűlés határozatait - ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - a XII.7. pontban 
meghatározott210 határozatképességnek megfelelően számítva - nyílt szavazással, a leadott szavazatok 
egyszerű többségével hozza.  
    
XII.8.2. A Küldöttgyűlés az Alapszabályt az Egyesület székhelye (II. fejezet), a tagság egyes feltételei (VII. 
fejezetből a VII.1.1., VII.1.2., VII.2., kivéve a VII.1.1., VII.2. pontokban meghatározott jogdíjfeltétel 
összegének meghatározását, a VII.3.1., VII.3.3., VII.4.1., VII.4.2., VII.4.3. és VII.4.6. pontokat), a tag jogai 
és kötelezettségei (VIII. fejezet, kivéve a VIII. 1.5. pontot és ide nem értve a tag jogainak és 
kötelezettségeinek bővítését), a tagi osztályok, a küldöttek és felügyelő bizottsági tagok választásának 
egyes szabályai (XI. fejezetből a XI.1.- XI.5. pontok és a XI.6.1. pontot), a Küldöttgyűlésre vonatkozó 
egyes szabályok (XII. fejezetből a XII.1., XII.2.1.1.-XII.2.1.12. és XII.3. pontok, ide nem értve a 
Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek bővítését) és a Vezetőségre vonatkozó egyes 
szabályok (XIII. fejezetből a XIII.1., XIII.2.1. és XIII.3. pontok) tekintetében, továbbá a Küldöttgyűlés 
határozatképessége és döntéshozatali rendje egyes szabályai (XII.7. , XII.8.2. XII.8.3. XII.8. 4., XII.8.5. 
pontok) tekintetében nyílt szavazással, legalább huszonöt (25) támogató szavazattal csak akkor 
módosíthatja, ha a Küldöttgyűlésen legalább harminc küldött megjelent és az ügy napirendre tűzését 
a VIII. 1.7. pont szerint a tagok kérték. Az előző mondatban meghatározott szabályokat nem kell 
alkalmazni és a határozatot a XII.8.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt alapszabályi 
rendelkezések módosítása vagy hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, 
bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az Alapszabály, 
illetve az Ügyrend elfogadásakor előre nem látható körülmény folytán válik szükségessé.211 
 
XII.8.3. Az Egyesület nevéről, jellegéről, céljáról és tevékenységeinek egyes szabályairól, az Egyesületi 
tagságról (I., VI. fejezetek, valamint a III. fejezetből a III.1., III.2.1., III.2.2., III.2.3.1., III.2.4.,. III.2.5. és 
III.3. pontok ) csak akkor hozható nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntés, ha a Küldöttgyűlésen 
valamennyi tag megjelent, az ügy napirendre tűzését a VIII. 1.7. pont szerint a tagok kérték és a 
Küldöttgyűlés a döntéshez a valamennyi osztályhoz tartozó tagok legalább felének támogató 
véleményével rendelkezik. A felsorolt ügyekben történő döntéshozatal előtt az egyesületi tagok 
véleményét a Küldöttgyűlésnek ki kell kérnie. Ennek érdekében a tagok véleményét a kérdésről 
legalább 15 napos válaszadási határidővel írásban kell kikérni vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
V. pontja szerint tagértekezletet kell összehívni. Az előző két mondatban meghatározott szabályokat 
nem kell alkalmazni és a határozatot a XII.8.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt alapszabályi 
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vagy ügyrendi rendelkezések módosítása vagy hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás, uniós jogi 
aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az 
Alapszabály elfogadásakor előre nem látható körülmény folytán válik szükségessé.. 212 
 
XII.8.4.213 Az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről vagy megszűnésének kimondásáról 
(XII.2.1.2. pont) csak akkor hozható nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntés, ha a 
Küldöttgyűlésen valamennyi küldött megjelent, az ügy napirendre tűzését a VIII.1.7. pontja szerint a 
tagok kérték, a Küldöttgyűlés a döntéshez a valamennyi osztályhoz tartozó tagok legalább 
háromnegyedének támogató véleményével rendelkezik és zökkenőmentesen biztosítható az 
Alapszabály III.2. pontjában felsorolt tevékenységek folyamatos ellátása. A felsorolt ügyekben történő 
döntéshozatal előtt az egyesületi tagok véleményét a Küldöttgyűlésnek ki kell kérni. Ennek érdekében 
a tagok véleményét a kérdésről legalább 15 napos válaszadási határidővel írásban kell kikérni vagy a 
Szervezeti és Működési Szabályzat V. pontja szerint tagértekezletet kell összehívni. Az előző két 
mondatban meghatározott szabályt nem kell alkalmazni és a határozatot a XII.8.1. pont szerint kell 
meghozni, ha a megjelölt döntés jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal 
egy tekintet alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az Alapszabály elfogadásakor előre nem látható 
körülmény folytán válik szükségessé.214 
 
XII.8.5. A Küldöttgyűlés a XII.8.7. pontot nyílt szavazással akkor módosíthatja, ha a módosítást a 
Küldöttgyűlésen legalább 22 szavazat támogatja.215 
 
XII.8.6. Az Alapszabály XII.8.2.- XII.8.4., valamint XII.8.7.  pontokban nem említett rendelkezéseit a 
Küldöttgyűlés a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával 
módosíthatja.  Az Egyesület céljának módosításáról és az Egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési 
döntéshez – azokban az esetekben, amikor a jelen Alapszabály ennél nagyobb szavazattöbbséget nem 
követel meg - a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 
   
XII.8.7.1.216 A  közösségi célra felhasználható  bevételek elkülönítéséről, alapjáról és mértékéről, a 
támogatási politikát is tartalmazó felosztási szabályzat elfogadásáról és módosításáról, a támogatási 
politikával összhangban a jogdíjbevétel  közösségi célra történő felhasználására vonatkozó eseti döntés 
kérdésében, a Vezetőség (Elnökség) működési szabályai közül az Alapszabály  XIII.7.- 19. pontjainak 
módosítása, vagy hatályon kívül helyezése tárgyában, valamint az Egyesület vagy jogelődje, mint 
alapító által létesített alapítványokkal kapcsolatban az alapítói jogok gyakorlása kérdésében 
(Alapszabály XII.2.1.6., XII.2.1.7. XII.2.1.8. és XII.2.1.12. pontokban meghatározott ügyek) csak akkor 
hozható nyílt szavazással döntés, ha azt a Küldöttgyűlésen legalább 20217 szavazat támogatja. Az előző 
mondatban meghatározott szabályt nem kell alkalmazni és a határozatot a XII.8.1. pont szerint kell 
meghozni, ha a megjelölt döntés jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat vagy 
azzal egy tekintet alá eső közjogi döntés folytán válik szükségessé.218 
 
XII.8.7.2. A támogatási politika által szabályozott Komolyzenei Szociális Bizottság, Könnyűzenei Szerzői 
és Szövegírói Szociális Bizottság, valamint Irodalmi Szociális Bizottság, valamint az Egyesület vagy 
jogelődje, mint alapító által létesített alapítványok alapító okiratában szabályozott előkészítő 
bizottságok tagjainak megválasztása az alábbiak szerint történik: 
- A jelöltek személyére javaslatot a Vezetőség (Elnökség), valamint a Küldöttgyűlés ülésén 

bármely küldött tehet. 
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- A Vezetőség (Elnökség) előzetesen legalább annyi jelöltet javasol, ahány bizottsági tagot 
választani szükséges. 

- Az így javasolt személyek jelöltté válnak, ha az Egyesülettel tagsági jogviszonyban állnak, a 
támogatási politika, illetve az alapítványi alapító okiratok esetleges egyéb, a bizottsági taggal 
szemben támasztott feltételeinek megfelelnek, és a jelölést a Küldöttgyűlés ülését megelőzően 
írásban vagy az ülésen szóban kifejezetten elfogadják. 

- A Küldöttgyűlés elnöke és a megválasztott két (2) szavazatszámláló bizottságonként 
betűrendben listákat készít a jelöltekről (jelölt listák). A jelöltek közül a bizottsági tagokat titkos 
szavazással választja a Küldöttgyűlés oly módon, hogy érvényes szavazatnak csak olyan, a 
küldött által leadott jelölt lista számít, amelyen legfeljebb annyi jelölt név mellett szerepel a 
szavazatot jelentő egyértelmű jelzés a szavazólapon feltüntetett módon, javítás nélkül, ahány 
bizottsági tagot az adott bizottságba a támogatási politika, illetve az alapítványi alapító 
okiratok szerint választani kell.  

-       219Megválasztott bizottsági tagnak a támogatási politika, illetve az alapítványi alapító okiratok 
által meghatározott létszámban a leadott érvényes szavazatokhoz képest a legtöbb szavazatot 
kapott jelöltek tekintendőek. Ha egy bizottság esetében meghatározott számú tag helyett a 
támogatási politika, illetve az alapítványi alapító okiratok előírása szerint új tagokat kell 
választani, és a jelöltek között a korábbi tagok is szerepelnek, akkor, a korábban bizottsági tag 
jelöltek közül az adott bizottság esetében a felváltandó tagok számának megfelelő számú, 
legkevesebb szavazatot kapott jelöltek nem tekinthetőek megválasztott bizottsági tagnak, 
hanem helyettük, akkor is, ha kevesebb szavazattal rendelkeznek, a soron következő legtöbb 
szavazatot kapott, korábban nem bizottsági tag jelöltek tekintendőek megválasztott tagnak.  
220     

- Szavazategyenlőség esetén a megválasztás szempontjából döntő szavazategyenlőséggel 
érintett jelöltek személyére nézve a szavazást meg kell ismételni.221 

 
XII.8.8. A Vezetőség (Elnökség) választása és a vezetőségi (elnökségi) tagok visszahívása az alábbiak 
szerint történik: 
 
XII.8.8.1. Az a küldött, aki a Vezetőség (Elnökség) tagja kíván lenni, erre vonatkozó szándékát szóban 
köteles bejelenteni a Küldöttgyűlés elnökének. Emellett a Küldöttgyűlés ülésén bármely küldött 
javasolhat jelölteket a küldöttek közül kizárólag abból az osztályból választandó vezetőségi 
(elnökségi) tagok személyére, amelyik osztályba a javaslatot tevő küldött tartozik. A jelentkező, 
valamint a javasolt személyek - ez utóbbiak csak azzal a feltétellel, ha a jelölést kifejezetten 
elfogadják - jelöltnek tekintendők    
 
XII.8.8.2. A Küldöttgyűlés elnöke és a megválasztott két (2) szavazatszámláló osztályonként 
betűrendben listát készít a jelöltekről (jelölt-listák). A jelöltek közül a vezetőségi (elnökségi) tagokat 
titkos szavazással választja a Küldöttgyűlés oly módon, hogy érvényes szavazatnak csak olyan, a 
küldött által leadott jelölt-lista számít, amelyen legfeljebb annyi jelölt név mellett szerepel a 
szavazatot jelentő egyértelmű jelzés a szavazólapon feltüntetett módon, javítás nélkül, ahány 
vezetőségi (elnökségi) tagot az adott osztályból az Alapszabály XIII.3. pontja szerint választani kell. 
Megválasztott vezetőségi (elnökségi) tagnak az Alapszabály XIII.3. pontjában meghatározott 
létszámban az érintett osztályban külön számított, a leadott érvényes szavazatokhoz képest legtöbb 
szavazatot kapott jelöltek tekintendők.  Ha a jelölt- listán több jelölt szerepel, mint ahány vezetőségi 
(elnökségi) tagot az adott osztályban választani kell, szavazategyenlőség esetén a megválasztás 
szempontjából döntő szavazategyenlőséggel érintett jelöltek személyére nézve a szavazást meg kell 
ismételni. 
 
XII.8.8.3. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben fennálló, a 
tagságból adódó, az Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott 

                                                           
219 Módosította a Küldöttgyűlés 105/2014. sz. határozatával, hatályos 2014. május 29-től 
220 Módosította a Küldöttgyűlés 65/2013. sz. határozatával, hatályos 2013. május 22-től 
221 Beiktatta a Küldöttgyűlés 50/2012. sz. határozatával, hatályos 2012. november 23-tól 
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kötelezettségének nem tesz eleget, ilyen kötelezettségén alapuló valótlan nyilatkozatot tesz, ha vele 
szemben az Alapszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn, ha az Egyesület céljának elérését 
veszélyeztető vagy érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít, valamint, ha tisztségének ellátásában 
tartósan akadályoztatva van.222 
 
XII.8.8.4. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni, ha nem felel meg az Alapszabályban 
meghatározott tagsági feltételeknek.  
 
XII.8.8.5. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást az érintett 
vezetőségi (elnökségi) tagot megválasztó egyesületi osztályba tartozó küldöttek legalább fele a 
visszahívni javasolt vezetőségi (elnökségi) tag helyett jelölt új vezetőségi (elnökségi) tag személyének 
megjelölésével együtt indítványozza. Ebben az esetben a bizalmatlanságon túlmenően az indítványt 
indokolni nem kell. 
 
XII.8.8.6. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást a Vezetőség 
(Elnökség) a Vezetőségi Ügyrendben meghatározott esetekben és indokkal, a visszahívni javasolt 
vezetőségi (elnökségi) tag helyett jelölt új vezetőségi (elnökségi) tag személyének megjelölésével 
együtt indítványozza.  
 
XII.8.8.7. A XII. 8.8.6. pont szerinti esetet kivéve a vezetőségi (elnökségi) tag visszahívására irányuló 
indítványt írásban, megfelelő indokolással a Vezetőséghez (Elnökséghez) kell eljuttatni olyan 
időpontban, hogy a Vezetőség (Elnökség) a visszahívást a Küldöttgyűlés napirendjére tűzhesse.223  
 
XII.8.8.8. A visszahívás ügyében történő határozathozatal során a határozatképtelenség miatt 
megismételt Küldöttgyűlés határozatképességéről szóló XII.7.2. pont nem alkalmazható és a 
határozathozatalban csak a visszahívással érintett tagi osztály küldöttei vesznek részt.224  
 
XII.8.8.9. Az érintett küldött a visszahívásra vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, 
és az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon 
kívül kell hagyni.225 
 
XII.8.8.10. A visszahívás ügyében a Küldöttgyűlés visszahívással érintett tagi osztályába tartozó 
küldöttei a XII.7. pont szabálya szerint titkos szavazással, a leadott szavazatok egyszerű 
szótöbbségével döntenek.226  
 
XII.8.8.11. A vezetőségi (elnökségi) tag halála, lemondása vagy visszahívása esetén az új vezetőségi 
(elnökségi) tag megválasztására a XII. 8. 8.1. és XII.8. 8.2. pont rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a választást csak a megválasztandó vezetőségi (elnökségi) tag tekintetében kell 
megtartani.227 
 
XII.8..8.12. A XII.8. 8.5. és XII.8.8.6. ponton alapuló visszahívás és választás esetén a XII.8.8. pont 
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a jelölést kifejezetten elfogadja, jelöltnek 
kell tekinteni azt a küldöttet, akit az indítvány jelöltként megjelöl.228 
 
XII.9. Jegyzőkönyv 
 
XII.9.1. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

                                                           
222 2014. december 10-én módosított szöveg 
223 2014. december 10-én módosított szöveg 
224 2014. december 10-én módosított szöveg 
225 2014. december 10-én módosított szöveg 
226 2014. december 10-én módosított szöveg 
227 2014. december 10-én módosított szöveg 
228 2014. december 10-én módosított szöveg 
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- az Egyesület nevét;  
- a Küldöttgyűlés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek számát; a határozatképesség 
meglétének, vagy hiányának a megállapítását,229 
- a Küldöttgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a 
szavazatszámlálóknak a nevét; 
- a Küldöttgyűlés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat; 
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatképesség megállapítását, ha az az ülés kezdetén 
megállapított határozatképességtől eltér,230 a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és 
ellenszavazatok számát és a tartózkodók számát;  
- a küldöttek esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. 
 
XII.9.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés elnöke írja alá, és az erre 
megválasztott küldöttek közül egy hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. 
 
XII.9. 3. A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének hiteles példányai alapján a Vezetőségtől (Elnökségtől) a 
Küldöttgyűlésről egyesületi bármely tag tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a 
Küldöttgyűlésen megjelentek számát, továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és 
ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, továbbá a megjelentek közül esetlegesen 
időközben eltávozottak számát akként, hogy e számok összege megegyezzen az eredetileg megjelentek 
számával. Az egyesületi tagok a küldöttgyűlési jegyzőkönyveket megtekinthetik, és arról – költségükre 
– másolatot kérhetnek. 
 

XIII. A Vezetőség (Elnökség)231 
 
XIII.1. A Vezetőség (Elnökség) az Egyesület ügyvezető232 szerve. A Vezetőség (Elnökség) tagjai az 
Egyesület vezető tisztségviselői.233 
 
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.2.2.1.- 
XIII.2.2.7. valamint a XIII.2.2.10., és XIII.2.2.13. pontokban234 felsorolt hatáskörök kivételével az Elnökre 
vagy a Főigazgatóra átruházhatja.235 
 
XIII.2.2. A Vezetőség (Elnökség)236 hatáskörébe tartozik:237 
 
XIII.2.2.1. az Egyesület jogdíjközleményeinek (díjszabásainak)238, 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,239 
 

                                                           
229 2014. december 10-én módosított szöveg 
230 2014. december 10-én módosított szöveg  
231 2011. december 12-én módosított szöveg 
232 2014. december 10-én módosított szöveg 
233 2011. december 12-én módosított szöveg 
234 2014. december 10-én módosított szöveg 
235 2011. december 12-én módosított szöveg 
236 2011. december 12-én módosított szöveg 
237 2014. december 10-én módosított szöveg 
238 2014. december 10-én módosított szöveg 
239 2011. december 12-én módosított szöveg 
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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,240 
 
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 
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, ideértve a tagfelvételről, és a tagsági jogviszony megszűnésérő  
való döntést és a tagság nyilvántartását,241 
 
XIII.2.2.5. a vezetőségi ügyrend elfogadása és módosítása, 
 
XIII.2.2.6. a III.2.9. pontban megjelölt tevékenység gyakorlásával kapcsolatos döntések meghozatala,242 
 
XIII.2.2.7. A IV. pontban meghatározott tevékenység megkezdésére, illetve megszüntetésére 
vonatkozó döntés meghozatala,243 
 
XIII.2.2.8. az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala;244 
 
XIII.2.2.9. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;245 
 
XIII.2.2.10. részvétel a Küldöttgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;246 
 
XIII.2.2.11. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;247 
 
XIII.2.2.12. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;248 
 
XIII.2.2.13. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén a jogszabályban előírt intézkedések megtétele. 249 
   
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 az Alapszabály 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 vagy jogutód nélküli megszűnésével, lemondásával, visszahívásával, küldötti megbízatásának, 
egyesületi tagságának megszűnésével, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával. 250 

                                                           
240 2011. december 12-én módosított szöveg 
241 2014. december 10-én módosított szöveg 
242 2003. november 22-én és 2011. december 12-én módosított szöveg 
243 2003. november 22-én módosított szöveg 
244 2014. december 10-én módosított szöveg 
245 2014. december 10-én módosított szöveg 
246 2014. december 10-én módosított szöveg 
247 2014. december 10-én módosított szöveg 
248 2014. december 10-én módosított szöveg 
249 2014. december 10-én elfogadott módosítás 
250 2014. december 10-én elfogadott módosítás 
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XIII.4. 251A Vezetőséget (Elnökséget) szükség szerint kell összehívni.  A Vezetőséget (Elnökséget) össze 
kell hívni akkor is, ha az ügyvezetést ellátó szerv összehívását jogszabály írja elő, vagy a vezetőségi 
tagok közül legalább hét fő írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri.  
 
XIII.5. A Vezetőséget (Elnökséget) az Elnök, vagy a Főigazgató hívja össze.  
 
XIII.5.1. A vezetőségi tagokat a Vezetőség (Elnökség) összehívásáról írásbeli, az Egyesület nevét, és 
székhelyét, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a határozatképtelenség következményeiről, és a 
szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó, igazolható módon elküldött meghívóval kell 
értesíteni. Sürgős esetben a Vezetőség (Elnökség) telefax vagy elektronikus levél útján, vagy telefonon 
is összehívható.  
 
XIII.5.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint létrehozott javaslattevő bizottság feladatkörét 
érintő napirendi pont tárgyalása esetén az Egyesület javaslattevő bizottságait is értesíteni kell a 
Vezetőség (Elnökség) összehívásáról az Egyesület nevének, székhelyének, az ülés helyének, 
időpontjának és a javaslattevő bizottság feladatkörét érintő napirendi pontjának közlésével. 
Amennyiben valamely javaslattevő bizottság – a bizottság által kijelölt tag útján – az ülésen a 
feladatkörét érintő napirendi pont tárgyalásán részt kíván venni, részvételi szándékát legkésőbb az ülés 
időpontját megelőző napon, írásban vagy elektronikus levél útján jelzi az Elnöknek vagy a 
Főigazgatónak megjelölve a javaslattevő bizottság egy tagját, aki a bizottságot az ülésen képviseli. A 
javaslattevő bizottság tagja tanácskozási joggal vehet részt a Vezetőség (Elnökség) ülésén a 
javaslattevő bizottság feladatkörét érintő napirendi pont tárgyalásán. 
 
XIII.6. A vezetőségi (elnökségi) ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti ívet az 
Elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.  
 
XIII.7. A vezetőségi (elnökségi) ülés határozatképes, ha azon a vezetőségi (elnökségi) tagok több, mint 
fele jelen van. A Vezetőség (Elnökség) tagja az ülésen való személyes részvétel helyett az Alapszabály 
XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyek közül az Elnök és a Főigazgató megválasztására és 
visszahívására vonatkozó ügyek kivételével a tag személyének azonosítására, az ülés során tett 
jognyilatkozatai bizonyítására, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció 
biztosítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is gyakorolhatja jogait. Ebben az esetben az 
elektronikus hírközlő eszközzel tett nyilatkozatról az alkalmazott eszköztől függően hang-, illetve hang- 
és képfelvételt kell készíteni, valamint az elektronikus hírközlési eszköz útján tett nyilatkozatról 
készített felvételt az ülésről készített írásba foglalt jegyzőkönyv elektronikusan rögzített szövegével 
együtt kell tárolni. Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő joggyakorlás a joggyakorlással érintett 
napirendi pontra nézve személyes részvételnek minősül. Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő 
joggyakorlás feltétele, hogy az elektronikus hírközlő eszköz útján történő joggyakorlás módját és a 
joggyakorlással érintett napirendi pontokat a Vezetőség (Elnökség) tagja előzetesen bejelentse az 
Egyesületnek. A bejelentésről feljegyzést kell készíteni. Ha a bejelentett joggyakorlási mód (az 
elektronikus hírközlési eszköz) nem felel meg az e pontban meghatározott feltételeknek, erről a 
bejelentés kapcsán a Vezetőség (Elnökség) tagját tájékoztatni kell, és a tájékoztatás tényét a 
bejelentésről készült feljegyzésbe kell foglalni. 
 
XIII.8. Ha a vezetőségi (elnökségi) ülés nem határozatképes, az ülés időpontjától számított 15 napon 
belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második vezetőségi (elnökségi) ülés az 
eredeti meghívóban feltüntetett napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes.  
 
XIII.9. A határozatképességet napirendi pontonként kell megállapítani. 
 

                                                           
251 A XIII.4.- 24. pontok szövege 2014. december 10-én a korábbi ügyrendi szabályok alapján elfogadott és az Alapszabályba beiktatott 
módosítás 
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XIII.10. A meghívóban nem szereplő ügyben a Vezetőség (Elnökség) csak akkor hozhat döntést, ha 
valamennyi vezetőségi (elnökségi) tag jelen van, és a meghívóban nem szereplő ügyben való 
döntéshozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.  
 
XIII.11. A Vezetőség (Elnökség) határozatait az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyek 
közül az Elnök és a Főigazgató megválasztására és visszahívására vonatkozó ügyekben titkos, 
egyébként nyílt szavazással, és ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a jelenlevők  egyszerű 
szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
 
XIII.12. Az Alapszabály XIII.2.2.1. pontjában meghatározott ügyek közül a Felosztási Szabályzat 
elfogadása és módosítása tárgyában 7 egybehangzó szavazattal, az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában 
meghatározott ügyekben pedig csak valamennyi tag jelenlétében, és a leadott szavazatokhoz képest 
számított kétharmados szótöbbséggel (7 egybehangzó szavazattal) hozható érvényes határozat. 
 
XIII.13. Az Elnök, valamint a Főigazgató visszahívására irányuló indokolt indítványt írásban, megfelelő 
indokolással a Vezetőséghez (Elnökséghez) kell eljuttatni olyan időpontban, hogy a Vezetőség 
(Elnökség) a visszahívást a vezetőségi (elnökségi) ülés napirendjére tűzhesse.  
 
XIII.14. Az Elnök a visszahívására vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, az e 
kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell 
hagyni, továbbá az ülést nem vezetheti. 
  
XIII.15. A tag kizárása, illetve egyéb érintett jogosulttá minősítés ügyében a Vezetőség (Elnökség) csak 
az érintett tag osztályához tartozó valamennyi vezetőségi tag (Elnökség) jelenlétében dönthet. A 
határozatot a Vezetőség az itt említett vezetőségi (elnökségi) tagok egyszerű szótöbbségével hozza.   
 
XIII.16. A Vezetőség -az Alapszabály XIII.2.2.3. pontjában meghatározott ügyek közül az Elnök és a 
Főigazgató megválasztása és visszahívása, valamint a Felosztási Szabályzat ügyében való döntés 
kivételével - ülésen kívül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 3 napi határidő 
tűzésével írásban kell a Vezetőség (Elnökség) tagjaival igazolható módon közölni, akik szavazatukat 
írásban - az írásbeli tervezet megfelelő záradékolásával adják meg. A határozatképességre és a 
határozathozatalra irányadó, a XIII. 7., 9., 11., 12. pontokba foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy határozat akkor érvényes, ha legalább annyi szavazat megérkezik, ahány szavazat 
a határozatképesség megállapításához szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazás eredményéről 
és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 2 napon 
belül az Elnök, vagy a Főigazgató írásban tájékoztatja. A határozat meghozatalának a napja a szavazásra 
nyitva álló határidő lejártának napja. Ha legalább 6 vezetőségi tag kéri, a Vezetőség ülését a 
határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.  
 
XIII.17. A Felosztási Szabályzat elfogadása és módosítása tárgyában az ülésről távollevő tagok írásban 
is szavazhatnak, ha a módosítás szövegét valamennyi tag a meghívóval egyidejűleg írásban megkapta, 
és az ülésen jelen nem lévő tagok legkésőbb a határozathozatalig a meghívóban meghatározott módon 
leadják szavazatukat. Az írásbeli szavazási jogot gyakorló vezetőségi (elnökségi) tag jogaira és az írásbeli 
szavazásra az ülésen kívüli határozathozatalra vonatkozó rendelékezéseket kell megfelelően 
alkalmazni.  Ez esetben érvényesen csak a meghívóval megküldött változatlan szövegről hozható 
határozat. Az írásbeli szavazás az adott napirendi pont tekintetében az ülésen való személyes 
jelenlétnek minősül. Ha az ülésről távolmaradó tag az írásbeli szavazás mellett bejelenti, hogy a 
meghívóval megküldött szövegtől eltérő szövegű javaslat tekintetében elektronikus hírközlő eszköz 
útján kívánja jogait gyakorolni, és e jogát érvényesen gyakorolja, a meghívóval megküldött szövegtől 
eltérő szövegű javaslatról is lehet érvényesen határozatot hozni. Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz 
útján történő joggyakorlás ebben az esetben az ülésen való személyes jelenlétnek minősül. 
 
XIII. 18. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta 
előnyben részesít; 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
- akinek olyan hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (2) bekezdés) érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem 
tagja; 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
 
A határozathozatalból kizárási okot nem kell alkalmazni azokban az esetekben, amikor  

- a vezetőségi (elnökségi) tag vagy hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (2) bekezdés) kizárólag azáltal 
érdekelt a döntésben, hogy a döntés az Egyesület olyan közös jogkezelési tevékenységével 
(III.1.) áll összefüggésben, amely alapján a tag vagy hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (2) bekezdés) az 
Egyesülettől annak felosztási szabályzata és az Szjt. előírásai szerint szerzői jogosultként 
szerzői jogdíjban részesül; illetve 

- a döntés minden küldöttre nézve azonos jogosultságokat vagy kötelezettségeket állapít meg. 
 
XIII.19. Ha a Vezetőség (Elnökség) tagja valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  
 
XIII.20.  A vezetőségi (elnökségi) ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
- az Egyesület nevét, és székhelyét, 
- a vezetőségi ülés  helyét és időpontját, a megjelentek számát,  
- a vezetőségi ülés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a 
szavazatszámlálóknak a nevét, 
- a vezetőségi ülés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat, 
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok 
számát, a szavazástól tartózkodók számát,   
- azon távolmaradt tagok felsorolását, akik az ülésen való személyes részvétel helyett elektronikus 
hírközlő eszköz útján, továbbá a Felosztási Szabályzat elfogadása és módosítása tárgyában írásban 
gyakorolták szavazati jogaikat, 
- elektronikus hírközlési eszköz útján történő joggyakorlás esetén az ülésen elhangzottak és a 
meghozott határozatokat olyan rögzítését, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek, 
- a tagok esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. 
 
XIII.21. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a vezetőségi (elnökségi) ülést vezető elnöke írja alá, 
és az erre megválasztott tagok közül egy, a vezetőségi (elnökségi) ülés  bezárásakor jelenlévő tag 
hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni (illetve a jegyzőkönyv elektronikus változatához csatolni) kell a 
jelenléti ívet, az elektronikus hírközlő eszköz útján történő joggyakorlásra vonatkozó előzetes 
bejelentésekről készített feljegyzést, az elektronikus úton történt szavazás eredményét tartalmazó 
dokumentumot, továbbá az elektronikus hírközlési eszköz útján történő szavazásról készített felvételt, 
és az írásban leadott szavazatokat. 
 
XIII.22. A jegyzőkönyv mellett az Elnök köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a Vezetőség 
(Elnökség) határozatairól (határozatok könyve). A határozatokat - azok meghozatala után 
haladéktalanul - be kell vezetni a határozatok könyvébe. A határozat csak ezt követően - a határozat 
meghozatalában részt vett egy tag hitelesítésével - válik érvényessé.  
  
XIII.23. A vezetőségi (elnökségi) ülésről bármely egyesületi tag a Vezetőségtől (Elnökségtől) 
tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a vezetőségi (elnökségi) ülésen megjelentek 
számát, továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól 
tartózkodók számát, továbbá a megjelentek közül esetlegesen időközben eltávozottak számát akként, 
hogy e számok összege megegyezzen a megjelentek számával. Az egyesületi tagok az ülések 
jegyzőkönyveit megtekinthetik, és arról - költségükre- másolatot kérhetnek. E szabályt megfelelően 
kell alkalmazni az ülésen kívül hozott határozatokról kért tájékoztatásra is. A Vezetőség (Elnökség) 
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dönthet úgy, hogy a vezetőségi ülésről, illetve az ülésen kívül hozott határozatokról az egyesületi tagok 
számára az egyesület honlapján vagy elektronikus levél formájában tájékoztatást nyújt. Amennyiben 
ez a tájékoztatás a jelen pontban egyébként foglaltakat nem tartalmazza, az egyesületi tag a 
Vezetőségtől (Elnökségtől) a jelen pont szerint további tájékoztatást kérhet. 
 
XIII.24. Ha a Vezetőség tagja elektronikus levélcímét közli az Egyesülettel, és az Alapszabály XVII.2. 
pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot tesz, a Vezetőség tagja által közölt elektronikus levélcímre 
történő, az Alapszabály XVII.2. pontja szerint igazolt elküldést a küldemény taghoz történő 
megérkezésének, és az ilyen elektronikus levélcímről tett nyilatkozatot a tag nyilatkozatának kell 
tekinteni. 
 

XIV. Felügyelő Bizottság, könyvvizsgáló252 
 
Felügyelő Bizottság 
 
XIV.1.253 A Felügyelő Bizottság az Egyesület belső, a tagok által létrehozott, az ügyvezetést ellenőrző 
szerve. Feladata az egyesületi szervek, így különösen a Vezetőség (Elnökség) tevékenységének az 
ellenőrzése, valamint a jogszabályok, az alapszabály, az Egyesület belső szabályzatainak és politikáinak, 
valamint az egyesületi határozatok, így különösen a Küldöttgyűlés határozatai végrehajtásának, 
betartásának ellenőrzése. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesületnek nem vezető tisztségviselői. A Felügyelő Bizottság az 
Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,  a vezető tisztségviselőktől és 
az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a közös jogkezelő szervezet fizetési számláját, 
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. 254  
 
XIV.2.1.255 A Felügyelő Bizottságot meg kell hívni a Küldöttgyűlés azon napirendi pontjának 
megtárgyalására, amelyen a Küldöttgyűlés az Egyesület számviteli beszámolójának elfogadásáról, 
illetve az éves költségvetésről dönt.256A 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.257  
 
XIV.2.2. 258  A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság tevékenységéről és megállapításairól 
legalább évente egyszer beszámol a Küldöttgyűlésnek. 
 
XIV.3. Az Felügyelő Bizottság dönt a Vezetőségnek a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntése ellen 
benyújtott kérelmekről. 259 
 
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 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) 

                                                           
252 2014. december 10-én módosított szöveg 
253 2016. december 13-án  módosított szöveg 
254 2014. december 10-én módosított szöveg 
255 2016. december 13-án  módosított számozás 
256 2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
257 2011. december 12-én módosított szöveg 
258 2016. december 13-án  beiktatott szöveg 
259 2014. december 10-én elfogadott módosítás 
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éves határozott időtartam lejártát követő első érvényes felügyelő bizottsági választás befejezésével, a 
felügyelő bizottsági tag halálával, lemondásával, visszahívásával, vagy egyesületi tagságának 
megszűnésével, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával.260 
 
XIV.5.261 A Felügyelő Bizottságot évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló, a költségvetés 
és a mérleg megtárgyalására, ezen kívül szükség szerint kell összehívni úgy, hogy ha tag kérelméről kell 
dönteni, a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül sor kerüljön a Felügyelő Bizottság ülésére.  
A Felügyelő Bizottságot össze kell hívni akkor is, ha azt jogszabály írja elő, vagy a Felügyelő Bizottság 
tagjai közül legalább 4 fő írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri.   
 
XIV.6. A Felügyelő Bizottságot a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A tagokat a Felügyelő Bizottság 
összehívásáról írásbeli, az Egyesület nevét, székhelyét, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a 
határozatképtelenség következményeiről, és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót 
tartalmazó, igazolhatóan elküldött meghívóval kell értesíteni. A meghívót az ülés időpontját megelőző 
15 nappal kell a tagoknak megküldeni. 
 
XIV.7. Sürgős esetben a Felügyelő Bizottság telefax vagy e-mail útján, illetve telefonon is összehívható. 
Ebben az esetben a 15 napos meghívási időközre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.   
  
XIV. 8. A Felügyelő Bizottság ülésén megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell 
tüntetni a tag nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a Felügyelő Bizottság elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
  
XIV. 9. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van.  
 
XIV. 10. Ha a Felügyelő Bizottság ülése nem határozatképes, az ülés időpontjától számított 15 napon 
belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második ülés az eredeti meghívóban 
feltüntetett napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
XIV.11. A meghívóban nem szereplő ügyben a Felügyelő Bizottság csak akkor hozhat döntést, ha 
valamennyi tag jelen van,  és a meghívóban nem szereplő ügyben való döntéshozatalhoz egyhangúlag 
hozzájárulnak.  
 
XIV. 12. A Felügyelő Bizottság első ülése csak akkor határozatképes, ha azon minden tag megjelent. Az 
első ülésen a tagok közül elsőként nyílt szavazással ülés levezető elnököt, és jegyzőkönyv hitelesítőt, 
majd titkos szavazással elnököt választ. A levezető elnök, a jegyzőkönyv hitelesítő, majd az elnök 
személyére bármely felügyelő bizottsági tag javaslatot tehet (jelölés). Több javaslatba hozott személy 
közül azt a személyt kell a szóban forgó tisztségre megválasztottnak tekinteni, aki a leadott 
szavazatokhoz képest számított egyszerű szótöbbséggel támogatott jelöltek közül a legtöbb szavazatot 
kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást, szükség esetén a jelölést meg kell ismételni mindaddig, 
amíg a választás meg nem történik.  
 
XIV.13. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az ülés 
levezetésére választott felügyelő bizottsági tag vezeti. A Felügyelő Bizottság határozatait a XIV.12. 
pontban meghatározott eltéréssel  nyílt szavazással, a leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével 
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
XIV.14. A Felügyelő Bizottság a XIV.12. pontban meghatározott ügyek kivételével ülésen kívül is 
határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 5 napi határidő tűzésével írásban, igazolható 
módon kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban - az írásbeli tervezet megfelelő 
záradékolásával adják meg. A határozatképességre és a határozathozatalra irányadó, a XIV. 9. és XIV. 

                                                           
260 2003. november 22-én, 2011. december 12-én és 2014. december 10-én módosított szöveg 
261 A XIV.5.-XIV. 18. pontok szövege 2014. december 10-én a korábbi ügyrendi szabályok Alapszabályba iktatásával elfogadott módosítás 



 

 43 

13. pontokba foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy határozat akkor érvényes, 
ha legalább annyi szavazat megérkezik, ahány szavazat a határozatképesség megállapításához 
szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak 
keltéről a Felügyelő Bizottság tagjait  az  utolsó szavazat beérkezését követő 5 napon belül a Felügyelő 
Bizottság elnöke írásban tájékoztatja. A határozat meghozatalának a napja a szavazásra nyitva álló 
határidő lejártának napja. Ha legalább 4 felügyelő bizottsági tag kéri, a Felügyelő Bizottság ülését a 
határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.   
 
XIV.15. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
 
- az Egyesület nevét, székhelyét,  
- az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek számát, 
- az ülés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét, 
- az ülés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat, 
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok 
számát, a szavazástól tartózkodók számát,   
- a tagok esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. 
 
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá, és az erre megválasztott 
tagok közül egy, az ülés bezárásakor jelenlévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti 
ívet. 
 
XIV.16. A jegyzőkönyv mellett a Felügyelő Bizottság elnöke – az Egyesület munkaszervezete 
közreműködésével - köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a Felügyelő Bizottság határozatairól 
(határozatok könyve). A határozatokat - azok meghozatala után haladéktalanul - be kell vezetni a 
határozatok könyvébe. A határozat csak ezt követően - a határozat meghozatalában részt vett egy tag 
hitelesítésével - válik érvényessé. A tagok kérelmei tárgyában hozott határozatokat az Alapszabály 
megfelelő rendelkezése szerint írásban kell a taggal közölni.   
 
XIV.17. A Felügyelő Bizottság üléseiről bármely egyesületi tag tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak 
tartalmaznia kell az ülésen megjelentek számát, továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és 
ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát.  Az egyesületi tagok az ülések 
jegyzőkönyveit megtekinthetik, és arról – költségükre - másolatot kérhetnek. E szabályt megfelelően 
kell alkalmazni az ülésen kívül hozott határozatokról kért tájékoztatásra is.  
 
XIV.18. Ha a Felügyelő Bizottság tagja elektronikus levélcímét közli az Egyesülettel, és az Alapszabály 
XVII.2. pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot tesz, az FB tagja által közölt elektronikus levélcímre 
történő, az Alapszabály XVII.2. pontja szerint igazolt elküldést írásba foglalt küldemény taghoz történő 
megérkezésének, és az ilyen elektronikus levélcímről tett nyilatkozatot a tag írásba foglalt 
nyilatkozatának kell tekinteni. 
 
Könyvvizsgáló262 
 
XIV.6. 18 A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján 
független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy az Egyesület beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 
 
XIV.19. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet az Egyesület irataiba, számviteli 
nyilvántartásaiba, könyveibe, a Vezetőség (Elnökség) tagjaitól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és az 
Egyesület vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, 
pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. 
 

                                                           
262 2014. december 10-én beiktatott ás követő szövegrészek alcím 
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XIV.20 A könyvvizsgálót a Küldöttgyűlés választja meg a Küldöttgyűlés megbízatásával azonos 
időtartamra. Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég választható meg. Ha az Egyesület könyvvizsgáló céget választ meg a 
könyvvizsgálói feladatok ellátására, a könyvvizsgáló cég köteles kijelölni azt a személyt, aki a 
könyvvizsgálatot személyében végzi. 
 
XIV.21. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a Küldöttgyűlés által meghatározott feltételekkel 
és díjazás mellett – a választást követő kilencven napon belül kell megkötni. Ha a szerződés 
megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a Küldöttgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani. 
 
XIV.22. A könyvvizsgálót a Küldöttgyűlés az éves beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A 
könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem 
akadályozza. 
 
XIV.23. A könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelő 
Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelő 
Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 
 
XIV.24. Ha a könyvvizsgálóval szemben kizáró ok áll fenn, tisztségéből vissza kell hívni. 
 

XV. Elnök 
 
XV.1. Az Elnök az Egyesület vezető tisztségviselője és263 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. 264Az 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.265 
 
XV.3. Az Elnök vezeti a Vezetőség (Elnökség) üléseit. Akadályoztatása esetén a Vezetőség 
(Elnökség) - tagjai közül - ülés-levezető elnököt választ.266 
 
XV.4. Az Elnököt a Vezetőség (Elnökség) tagjai közül a XIII.2.2.3. alapján267 két évre választja. Az Elnök 
újraválasztható. Az elnöki tisztség megszűnik a két (2) éves határozott időtartam lejártát, a lemondást, 
az elnök egyesületi, vagy vezetőségi (elnökségi)268 tagsága vagy küldötti megbízatása 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.269 
 
XV.5. Az Elnököt vissza kell hívni, ha vele szemben tagkizárási ok, vagy a XV/A/1. pont szerinti kizáró ok 
merül fel, az Egyesülettel szemben fennálló, jogszabályban, az Alapszabályban, vagy egyéb belső 
szabályzatban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha nem felel meg az 
Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek.270 
 

                                                           
263 2011. december 12-én módosított szöveg 
264 2014. december 10-én módosított szöveg 
265 2011. december 12-én módosított szöveg 
266 2011. december 12-én módosított szöveg 
267 2014. december 10-én módosított szöveg 
268 2014. december 10-én módosított szöveg  
269 2011. december 12-én módosított szöveg 
270 2014. december 10-én módosított szöveg 
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XV.6. Az Elnököt vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának elérését veszélyeztető, vagy érdekeit 
súlyosan sértő magatartást tanúsít.271 
 

XV/A. A küldöttel, a Vezetőség (Elnökség) tagjával, az Elnökkel, a felügyelő bizottsági taggal és a 
könyvvizsgálóval szembeni kizáró okok272 
 
XV/A.1. Nem lehet küldött, a Vezetőség (Elnökség) tagja, illetve Elnök,  

- aki kiskorú,  
- akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,  
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,  
- akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól (jogi személy ügyvezetésének ellátásától) jogerősen 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt,  
- akit szerzői jogok vagy iparjogvédelmi jogok kezelésére vonatkozó (ideértve a szerzői közös 

jogkezelési vagy egyéb (ügynöki) jogkezelési tevékenységet is) tevékenységtől jogerősen 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt.    

 
XV/A.2.273 Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a XV/A.1. pont szerinti kizáró ok áll 
fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. és 2. pont) küldött.  A 
Felügyelő Bizottság tagja évente köteles nyilatkozni a Küldöttgyűlésnek arról, hogy vele szemben kizáró 
ok nem áll fenn. 
 
XV/A.3.274 Nem lehet könyvvizsgáló, akivel szemben a XV/A.1. pont szerinti kizáró ok áll fenn, továbbá, 
aki küldött, a Felügyelő Bizottság tagja, az Egyesület más tagja, e személyek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ 
((1) bekezdés 1. és 2. pont), valamint az Egyesület munkavállalója e jogviszonya fennállása idején és 
annak megszűnése után három évig. 
 

XV/B. A Vezetőség (Elnökség) tagjára, az Elnökre, a felügyelő bizottsági tagra és Főigazgatóra vonatkozó 
különös összeférhetetlenségi okok és átláthatósági követelmények275 
 
XV/B.1.1. A Küldöttgyűlés e körülményre utaló kifejezett jóváhagyása alapján lehet a Vezetőség 
(Elnökség) tagja, Elnök, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve Főigazgató, aki, vagy akinek a közeli 
hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (2) 1. pont bekezdés) az Egyesület által végzett közös jogkezelési 
tevékenységgel érintett bármely felhasználás tekintetében felhasználónak vagy díjigény tekintetében 
díjfizetőnek minősülő jogi személy vezető tisztségviselője vagy ilyen jogi személyben közvetlen vagy 
közvetett tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.   
 
XV/B.1.2. A Vezetőség (Elnökség) tagja, Elnök, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve Főigazgató 
megválasztása előtt, valamint azt követően is késedelem nélkül köteles a XV/B.1.1. szerinti körülmény 
fennállásáról vagy bekövetkezéséről írásban tájékoztatni a Küldöttgyűlést. 
 
XV/B.2. A Vezetőség (Elnökség) tagja, Elnök, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve Főigazgató köteles 
évente, az előző pénzügyi évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadását megelőzően a 
Küldöttgyűlésnek a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő276 személyes 
nyilatkozatot tenni. 

                                                           
271 2014. december 10-én módosított szöveg 
272 2014. december 10-én beiktatott alcím és követő szövetrészek  
273 2016. december 13-án  módosított szöveg 
274 2016. december 13-án  módosított szöveg 
275 2016. december 13-án  beiktatott alcím 
276 2016. december 13-án hatályos: Kjkt. 30.§ (4) bek. 
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XVI. Főigazgató 
 
XVI.1. A Főigazgató az Egyesület képviselője, munkaszervezetének vezetője. A Főigazgató az 
Egyesületnek nem vezető tisztségviselője277 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 választja. A 
Főigazgatói tisztség megszűnik a Főigazgató halálával, visszahívásával, lemondásával, valamint a  a vele 
kötött munka/megbízási szerződés bármely egyéb okból történő megszűnésével. A Főigazgató 
visszahívásának előfeltételeit a vele az Alapszabály XIII.2.2.3. pont alkalmazásával kötött munka-, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére irányuló, vagy megbízási szerződés tartalmazza.  
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 megfelelően alkalmazni. A Főigazgatóval szemben a munkáltatói, illetve a megbízói 
jogokat egyebekben a Vezetőség (Elnökség) gyakorolja.278 
 
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 egyesületi szerv hatáskörébe. Döntései nem állhatnak 
ellentétben az Egyesület más szerveinek döntéseivel. 279 
 
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, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban ilyen képviseletre feljogosított munkavállaló, illetve megbízott280 helyettesítheti. A 
Főigazgató képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesület a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott munkavállalóira átruházhatja.281 
 
XVI.6.282  
 
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 Vezető-
ségnek. E beszámoló képezi az Egyesület Küldöttgyűlése283 elé kerülő beszámoló alapját. 
 
 
 

                                                           
277 2014. december 10-én módosított szöveg 
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283 2014. december 10-én módosított szöveg 
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XVI/A.1. Személyes adatok védelme284 
 
A küldött, a Vezetőség (Elnökség) tagja, az Elnök és a felügyelő bizottsági tag 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, a Vezetőség (Elnökség) tagja, az Elnök és a felügyelő 
bizottsági tag megválasztását követően nyilatkozatot tesz arról, hogy a személyes adatokra vonatkozó 
szabályokat betartja, és megszegésük esetén az Egyesületnek ezzel okozott kárt megtéríti. A küldöttet, 
a Vezetőség (Elnökség) tagját, az Elnököt és a felügyelő bizottsági tagot e kötelezettségek tisztségének 
megszűnését követően is, határozatlan ideig terhelik.285 
 

XVI/A.2. Az üzleti titok védelme286 
 
A küldött, a Vezetőség (Elnökség) tagja, az Elnök és a felügyelő bizottsági tag 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, a 
Vezetőség (Elnökség) tagja, az Elnök és a felügyelő bizottsági tag 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, a Vezetőség (Elnökség) tagját, az Elnököt és 
a felügyelő bizottsági tagot e kötelezettségek tisztségének megszűnését követően is, határozatlan ideig 
terhelik.287 

XVI/B. Elektronikus kapcsolattartás a jogosultakkal288 
 
XVI/B.1. Az Egyesület az Alapszabályban és az egyéb belső szabályzataiban meghatározott esetekben 
a jogosult jogainak elektronikus úton történő gyakorlását tagjai és a X. fejezetben meghatározott egyéb 
érintett jogosultak számára, az általa biztosított, a jogosult azonosítását követően igénybe vehető és a 
jogosult részére személyes hozzáférést biztosító online rendszeren keresztül biztosítja. Az e pont 
szerint tett, az Egyesülethez címzett nyilatkozat az azonosított tag, vagy egyéb érintett jogosult által 
tett nyilatkozatnak minősül.  
 
XVI/B.2. Ha a jogosult az Egyesülettel közli elektronikus levélcímét, az Egyesület Alapszabályában és 
egyéb belső szabályzataiban meghatározott esetekben és feltételek mellett, valamint az egyéb olyan 
esetekben, amikor az Egyesület és a jogosult jogviszonyában tett nyilatkozatok érvényességét 
jogszabály, az Alapszabály vagy az egyéb belső szabályzatok meghatározott alakisághoz nem kötik, az 
Egyesület a jogosulttal az általa közölt elektronikus levélcímére küldött elektronikus levélben tart 
kapcsolatot. 
 

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.  
 

                                                           
284 Az alcímet beiktatta a Küldöttgyűlés 66/2013. sz. határozatával, 2013. május 22-én, módosították 2014. december 10-én  
285 2014. december 10-én módosított szöveg 
286 Az alcímet beiktatta a Küldöttgyűlés 66/2013. sz. határozatával, 2013. május 22-én 
287 2014. december 10-én módosított szöveg 
288 2016. december 13-án beiktatott alcím 
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XVII.2.1.289 Ahol jogszabály, az Alapszabály vagy más belső szabályzat írásbeli alakot ír elő és az értesítés 
közléséhez jogkövetkezmény fűződik, az értesítést ajánlott küldeményként kell elküldeni.  
 
XVII.2.2.290 Ahol jogszabály, az Alapszabály vagy más belső szabályzat írásbeli alakot rendel, illetve 
aláírási jogról rendelkezik, e követelménynek a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
dokumentum is megfelel.291 
 
XVII.3.292  Ahol az Alapszabály vagy más belső szabályzat írásbeli alakot rendel és az értesítés közléséhez 
jogkövetkezmény fűződik,  

- az elektronikus úton megküldött értesítést is írásba foglaltnak kell tekinteni, ha azt az Egyesület 
a XVI/B.1. pontban meghatározott elektronikus úton küldi, . vagy,  

- az elektronikus levélben küldött értesítést is írásba foglaltnak kell tekinteni, ha  a értesítés 
címzettje előzetesen írásban hozzájárul ahhoz, hogy az értesítést az Egyesület a küldemény 
megérkezésének igazolása mellett elektronikus levélként küldje el,  és az Egyesület az 
elektronikus levél elküldését és a megérkezését tudja igazolni.  
 

XVII.4.1.293 Az Egyesület bármely okból történő megszűnése esetén a hitelezői igények - ideértve az 
érintett jogosultak között a megszűnés időpontjában érvényes felosztási szabályzat alapján és az Szjt. 
különös rendelkezései szerint felosztandó vagyonra (jogdíjakra és jogdíjak módjára felosztandó egyéb 
vagyonelemekre) vonatkozó, felosztási szabályzat szerinti felosztás útján kielégítendő igényeket is - 
kielégítése után megmaradt vagyonát az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél 
megvalósítására létrejött belföldön letelepedett közös jogkezelő szervezetnek kell átadni.294 
 
XVII.4.2.295 Ha az Egyesület jogutód nélküli megszűnéséről a Küldöttgyűlés dönt, akkor a megmaradt 
vagyon tekintetében a XVII.4.1. pontjában meghatározott feltételeknek a döntés időpontjában 
megfelelő szervezetnek történő átadásról kell dönteni. A Vezetőség (Elnökség) az erről határozó 
Küldöttgyűlés összehívása előtt köteles megkeresni az Egyesület törvényességi-szakmai felügyeletét a 
közös jogkezelésre irányadó szabályok szerint ellátó szervet arról történő tájékoztatás végett, hogy 
mely szervezetek felelhetnek meg a XVII.4.1. pont feltételeinek. Ha több ilyen szervezet létezik, akkor 
a megmaradt vagyont a Küldöttgyűlés által megjelölt szervezetnek vagy a Küldöttgyűlés rendelkezése 
szerint több szervezetnek, a döntésben meghatározott megosztás szerint kell juttatni.296 
 
XVII.4.3. 297 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a fenti szabályokat a közös jogkezelésre 
vonatkozó, a megszűnés időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kell 
alkalmazni. 

XVIII. Átmeneti szabályok298 
 
XVIII.1.299  
  
Budapest, 1996. október hó 26.  
 
A Közgyűlés az Alapszabályt módosította: 
2003. november 22-én 

                                                           
289 2016. december 13-án  módosított szöveg 
290 2016. december 13-án  módosított szöveg 
291 2003. november 22-én módosított szöveg 
292 2016. december 13-án  módosított szöveg 
293 2016. december 13-án  módosított szöveg 
294 2014. december 10-én módosított szöveg 
295 2016. december 13-án  módosított szöveg 
296 2014. december 10-én módosított szöveg 
297 2016. december 13-án  beiktatott szöveg 
 
299 2014. december 10-én módosított szöveg; 2016. december 13-án  hatályon kívül helyezett rendelkezés 



 

 49 

2007. november 24-én 
2008. december 10-én 

2011. december 12-én 
 
A Küldöttgyűlés az Alapszabályt módosította: 

 
2013. május 22-én 
2014. december 10-én, 
2016. december 13-án 
 

 
 
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt és a 2016. december 13-án elfogadott 
összes változást mutató szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 

 


