A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók
Reprográfiai Egyesületének
Alapszabálya
Egységes szerkezetben

I.

Az egyesület neve
I.l.
Az Egyesület neve: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai
Egyesülete
Az Egyesület rövid neve: MASZRE

I.2.

I.3.
Az Egyesület idegen (angol) nyelvű neve: Society MASZRE for the
REPROGRAPHIC RIGHTS of PROFESSIONAL NON-FICTION, FICTION AUTHORS
AND PUBLISHERS
Az Egyesület idegen (angol) nyelvű rövid neve: MASRE

I.4.
II.

Az Egyesület székhelye
Az Egyesület székhelye: 1073 Budapest, Kertész u. 41.

III.

Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége
III.l.

Az Egyesület jellege és célja
Az Egyesület országos. Célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül
különösen az, hogy tevékenységének kifejtése útján a reprográfiai közös
jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások keretei között az Alapszabály által érintett
jogosultakat és műveiket nyilvántartsa, és számukra a reprográfiai jogdíjigényt a
felhasználókkal szemben érvényesítő közös jogkezelő szervezet, a Fővárosi
Bíróságon 8922. szám alatt nyilvántartásba vett, és az NKÖM-et vezető miniszter
által a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába felvett (MK 2000/94.) Magyar
Reprográfiai Szövetség (a továbbiakban. "RSZ") által beszedett és az Egyesületnek
átadott jogdíjakat a jelen Alapszabály és a Felosztási Szabályzat rendelkezései
alapján felossza.

III.2. Az Egyesület tevékenysége
III.2.l. A szerzői jogi törvény {a továbbiakban: Szjt) 87.§ {2) bekezdés alapján
megállapodás kötése az "RSZ"-el.
III.2.2. A reprográfiai díjigénnyel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését előíró,
az Szjt-ben foglalt jogszabályi rendelkezések alapján a könyvkiadókat, valamint a
szépirodalmi és szakirodalmi szerzőket megillető vagyoni jogok közül az "RSZ"
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által átadott jogdíjrész Felosztási Szabályzata alapján történő felosztása egyesületi
tagságra tekintet nélkül az érintett jogosultak között.
III.2.3. A III.2.l. és III.2.2. pontban meghatározott, az Egyesület tevékenysége jogi
alapját képező, az Szjt-ben meghatározott vagyoni jog a következő:
a fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más hasonló hordozón
(reprográfiával) történő többszörözésre (magáncélú másolásra) tekintettel a
reprográfiával érintett művek szerzőit, valamint e műveket könyvként kiadókat
megillető, az Szjt 21.§ (1) bekezdésben körülírt díj igény.
III.2.4. A III.2.l. pontban meghatározott tevékenységek külföldi érintett jogosultak
javára történő ellátására külföldi, az Egyesület tevékenységeivel azonos jellegű
tevékenységet végző szerzői jogvédő szervezetekkel kölcsönös, vagy egyoldalú
képviseleti szerződések kötése, továbbá tagság fenntartása az ilyen szervezetek
többoldalú nem kormányközi nemzetközi szervezeteiben.
III.2.5. Nyilvántartások vezetése az Egyesület által ellátott közös jogkezelés körébe
eső művekről, és az érintett jogosultakról,
III.2.6. Közreműködés a szerzői jogi és a szerzői jogot érintő jogszabályok
előkészítésében, illetve az ilyen jogszabálytervezetek egyeztetésében.
III.2.7. A tagok és az érintett jogosultak érdekeinek képviselete a reprográfiai
felhasználókkal szemben.
III.3. Az Egyesület tevékenységének jellege
Az Egyesület a III.l. pontban meghatározott céljának elérése érdekében, a III.2.
pontban felsorolt tevékenységét nem gazdasági-vállalkozási tevékenységként végzi.
Az egyesület cél szerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló
1997:CLVI, tv. - a továbbiakban: Khtv. - 26.§ c.) 5. pontjának (kulturális
tevékenység).
Az egyesület a hazai lakosság, és az érintett külföldi jogosultak érdekében működik,
közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység folytatása, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása)
nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból. Az egyesület alább meghatározott vállalkozási tevékenységét csak
cél szerinti tevékenységének, illetve közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve, másodlagosan, kiegészítő jelleggel végzi, gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott
tevékenységére fordítja.
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így az 1997. évi CLVI. törvény
alapján befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs.
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Az Egyesület kiegészítő vállalkozási tevékenysége Az Egyesület a III.2. pontban
meghatározott, a III.l. pontbeli cél szerinti tevékenységének jobb ellátása érdekében
esetlegesen, másodlagosan
e tevékenységgel összefüggő kiegészítő jellegű
vállalkozási tevékenységet végezhet. E tevékenység részletes, statisztikai besorolás
szerinti meghatározása a Vezetőség hatáskörébe tartozik.

IV.

V.

Az Egyesület bevételei
V.1.
V.2.

V.3.
VI.

Tagdíjak
A III.1. pontban meghatározott cél szerinti, a III.2. pontban meghatározott közös
jogkezelés gyakorlásával elért bevételek, amelyekből az Egyesület fenntartására
kezelési költséget von le,
A IV. pontban meghatározott kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele.

Az Egyesület tagjai
Az Egyesülethez valamennyi érintett belföldi jogosult - az Alapszabály megfelelő
rendelkezései szerint megbízást adva a közös jogkezelésre - csatlakozhat az alábbi feltételek
szerint:
Az Egyesület tagjai lehetnek:
VI.l. a szakirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők, és műfordítók (kizárólag
magánszemélyek) a VII.1 pontban meghatározott feltételek szerint ( a továbbiakban:
szakirodalmi szerzők),
VI.2. a VI.1. pontban meghatározott szakirodalmi szerzők örökösei (magánszemélyek,
gazdálkodó
szervezetek, egyéb, jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem
rendelkező szervezetek) a VII.2, pontban meghatározott feltételek szerint (a
továbbiakban: örökösök),
VI.3. a szépirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők, és műfordítók (kizárólag
magánszemélyek) a VII.1 pontban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban:
szépirodalmi szerzők),
VI.4. a VI.3. pontban meghatározott szépirodalmi szerzők örökösei (magánszemélyek,
gazdálkodó szervezetek, egyéb, jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem
rendelkező szervezetek) a VII.2. pontban meghatározott feltételek szerint (a
továbbiakban: örökösök),
VI.5. könyvkiadók (gazdálkodó szervezetek Ptk 685.§ (c) és egyéb jogi személyek) a VII.4.
pontban meghatározott feltételek szerint.

VII.

A tagság feltételei
VII.l. Szerzők (a jelen Alapszabály VI.l. és VI.3. pontjában megjelölt személyek
együttesen)
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Az Egyesület tagja lehet a devizajogszabályok szerint belföldinek tekinthető olyan,
döntően a szakirodalom és/vagy a szépirodalom területén működő irodalmi szerző,
akinek a jelen egyesület megalakítását, illetve a tagfelvételi kérelem keltének évét
megelőző 2 naptári éven belül évenként, valamint a tagság fennállása alatt is
folyamatosan évi, a Vezetőség által meghatározandó számú közleménye jelent,
illetve jelenik meg folyóiratban.
A Vezetőség döntéséig a megjelent közlemények tagsági feltételt jelentő száma: évi
egy közlemény. A tagsági feltétel szempontjából figyelembe vehető folyóiratok
címeit a Vezetőség határozza meg. A Vezetőség döntéséig e címekről a Közgyűlés
dönt.
Az Egyesület tagja lehet továbbá az a szakirodalom vagy a szépirodalom területén
tevékenykedő irodalmi szerző, akinek a jelen Egyesület megalakítását, illetve a
tagfelvételi kérelem keltének évét megelőző naptári évben valamint a tagság
fennállása alatt évenként legalább 1 könyve került illetve kerül kiadásra.
VII.2. Örökösök
Az Egyesület tagja lehet az a VI.2. illetve VI.4. pontban körülírt személy, aki a
VI.1., illetve a VI.3. pontban megjelölt szerzőtől öröklés útján - ideértve a törvényes,
a végintézkedésen, továbbá a kötelesrészi igényen, vagy ezekkel azonos elbírálás alá
eső jogintézményen alapuló öröklést - megszerezte a szerzői vagyoni jogokat, vagy
azok bármely részjogosítványát, örökösi minőségét öröklési bizonyítvány, jogerős
teljes hatályú hagyatékátadó végzés, jogerős bírósági ítélet, vagy ezzel egyenértékű
bel-, vagy külföldi közokirat tanúsítja.
VII.3.
A VII.l., VII.2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személy csak abban
az esetben lehet az Egyesület tagja, ha az Egyesületbe belépésekor (az Egyesülethez
csatlakozásakor) nyilatkozik arról, hogy akár ő, akár közeli hozzátartozója (Ptk.
685.§ b) pont) akár bel-, akár külföldi, reprográfiai készüléket gyártó, azzal
kereskedő, vagy azt ellenérték fejében üzemeltető szervezet, vagy szerzői művek
értékesítésével/felhasználásával
foglalkozó
szervezet
vezetője,
vezető
tisztségviselője, vagy képviseleti joggal rendelkező tagja/alkalmazottja-e.
VII.4. Kiadók
Az Egyesület tagja lehet a mindenkor hatályos statisztikai besorolás alapulvételével
kiadóként meghatározható gazdálkodó tevékenységet folytató, könyvet rendszeresen
megjelentető, a VI.5. pontban körülírt, a deviza- és külkereskedelmi jogszabályok
szempontjából egyaránt belföldinek tekintendő személy, ha megfelel a VII.4.l.VII.4.4. pontokban felsorolt feltételek mindegyikének:
VII.4.l. nem folytat a mindenkor hatályos statisztikai besorolás alapulvételével
reprográfiai készülék gyártásának, vagy azzal történő bel-, vagy
külkereskedelemnek, továbbá reprográfiai készülékkel ellenérték fejében történő
másolásnak minősülő tevékenységeket,
VII.4.2. nem áll sem bel-, sem külföldi reprográfiai készüléket gyártó, vagy azzal
kül-, illetve belkereskedelmet , illetve ellenérték fejében másolást folytató személy
vagy gazdálkodó szervezet közvetlen, vagy közvetett tulajdonosi ellenőrzése alatt.
Tulajdonosi ellenőrzésnek tekintendő, ha a felsorolt személyek vagy gazdálkodó
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szervezetek bármelyike a kiadó jegyzett tőkéjének (induló vagyonának,
törzstőkéjének, alaptőkéjének) 75%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben közvetlen,
vagy közvetett tulajdonosa, és / vagy a kiadó legfelsőbb, tulajdonosi döntéseket hozó
szervében közvetlenül, vagy közvetve egyszerű, vagy ezt meghaladó
szavazattöbbséggel, vagy olyan, a szavazattöbbséget el nem érő szavazatszámmal
vagy a szavazatszámtól független többletjogosultsággal rendelkezik, amely lehetővé
teszi a döntéshozó szerv döntéseinek meghatározó befolyásolását.
VII.4.3. a VII.l. pontban megjelölt tagsági feltételnek megfelelő szerzőknek legalább
20 közleménye a kiadó által kiadott valamely könyvben megjelent, illetve a
tagsági feltételeknek megfelelő szerzők legalább 5 könyvét a kiadó adta ki,
VII.4.4. a kiadó jogszerű létrejötte (cégbejegyzés, társadalmi szervezet, vagy
alapítvány esetén megyei / fővárosi bírósági jogerős bejegyzés, egyéni vállalkozó
esetén vállalkozói igazolvány kelte, költségvetési szerv esetén megfelelő
nyilvántartásba vétel) óta legalább öt év telt el, és ez alatt az idő alatt a kiadó
folyamatosan működik.
VII.5.
A VII.1 és a VII.4. pontokban meghatározott, megjelent közlemények és könyvek
számára vonatkozó, továbbá a VII. 3., a VII.4.2., VII.4.3., VII.4.4. pontokban
meghatározott feltételek meglététől a Vezetőség a tagfelvétel során eltekinthet, ha
kulturális szempontból indokolt, hogy az érintett szerző (örökös) kiadó az Egyesület
tagja legyen. Ugyanezt a szabályt alkalmazni kell akkor is, ha a tag a Tagsági
Szabályzat szerint már nem felel meg a tagság feltételeinek. A Vezetőség
megválasztásáig a jelen pontban meghatározott hatáskört az alakuló Közgyűlés
gyakorolja.
VII.6. Az Alapszabály alkalmazásában
VII.6.l. folyóirat az a szakirodalmi vagy szépirodalmi időszaki lap, amely
folyamatosan legalább öt éven át legalább évente négy, legfeljebb havi egy
alkalommal jelenik meg,
VII.6.2. könyv az önállóan, ISBN szám alatt megjelenő, legalább három ív
terjedelmű szakirodalmi vagy szépirodalmi mű,
VII.6.3. közlemény a legalább 16 oldal terjedelmű, folyóiratban, vagy könyvnek
minősülő gyűjteményes műben (Szjt 7.§) megjelenő szakirodalmi vagy szépirodalmi
mű,
VII.6.4. egy szerző egy gyűjteményes műben megjelenő, a közlemény terjedelmére
vonatkozó követelményt nem kielégítő műveinek terjedelme a tagsági feltétel
szempontjából összeadható. A VII.6.2. és VII.6.3. pont szempontjából az oldal
terjedelmének meghatározására a Felosztási Szabályzat az irányadó,
VII.6.5. könyv megjelenése a megjelenés évében a tagsági feltétel teljesítését jelenti.
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VII.7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
VII.7.l. A tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének részletes szabályait
a Tagsági Szabályzat tartalmazza. A tagfelvétellel és a tagsági viszony
megszűnésével kapcsolatos feladatok a Vezetőség hatáskörébe tartoznak.
VII.7.2. Az alakuló közgyűlésen résztvevő, az Egyesület megalakulását kimondó és
az Alapszabályt elfogadó személyek az Egyesület tagjaivá válnak. Az Egyesület
megalakulását követő tagfelvételről a Vezetőség dönt az írásbeli tagfelvételi kérelem
és az Alapszabály VI. és VII. pontjaiban foglaltak alapján. A tagsági jogviszony a
tagfelvétellel keletkezik, melynek napja az a nap, amelyen a Vezetőség erre
vonatkozó döntését meghozta.
VII.7.3. A tagsági viszony megszűnésének esetei a következők:
VII.7.3.1. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag kilép. Az írásbeli kilépési
nyilatkozatot a kilépni szándékozó tagnak a Vezetőséghez kell eljuttatnia. A tagsági
viszony megszűnésének napja az a nap, amelyen a Vezetőség a kilépés megtörténtét
megállapította.
VII.7.3.2. A tagsági viszony megszűnik a természetes személy tag halálával,
ill. a nem természetes személy tag megszűnésével.
VII.7.3.3. A Vezetőség a tag tagsági viszonyát előzetes írásbeli
figyelmeztetés után törléssel megszűntetheti, ha a tag az Alapszabály VII. pontjában
meghatározott tagsági feltételek bármelyikének már nem felel meg, vagy az
Alapszabály VIII. fejezetében meghatározott tagi kötelezettségeinek bármelyikét
nem teljesíti, és a hiányzó feltétel fennállását, illetve a megszegett tagi kötelezettség
teljesítését írásbeli felhívás, és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés
ellenére a Vezetőség által meghatározott határidőben sem pótolja és igazolja, és a
Vezetőség VII.5. pontban foglalt szabály alkalmazására nem lát indokot. A tagsági
viszony azon a napon szűnik meg, amikor a Vezetőség a törlésről döntött.
VII.7.3.4. A Vezetőség az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki előzetes
felszólítás és figyelmeztetés ellenére valamely alapszabály szerinti kötelezettségét
vétkesen megszegi, vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő vétkes
magatartást tanúsít. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor a Vezetőség
a kizárásról döntött.
VIII. A tagok jogai és kötelezettségei
VIII.l. Az Egyesület tagjai jogosultak
VIII.l.l. a III.2.l. pont szerint végzett tevékenység alapján a Felosztási Szabályzat
szerint az őket a felosztás után megillető jogdíjra,
VIII.l.2. részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein a jelen
Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatai szerint,
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VIII.l.3. szavazati joggal - tagonként egy szavazattal - rendelkeznek, választhatnak
és választhatók az Egyesület szerveibe a jelen Alapszabály rendelkezései szerint,
VIII.l.4. jogosultak szerzői jogi, illetve azzal szoros kapcsolatban álló ügyekben a
jogi képviseleti tevékenységre vonatkozó jogszabályok keretei között, az SZMSZ
előírásainak megfelelően jogi tanácsadásra,
VIII.1.5. jogosultak az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a
tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadni.
VIII.2. Az Egyesület tagjai kötelesek
VIII.2.l. a III.2.l. pontban meghatározott közös jogkezelés ellátására az
Egyesületnek kizárólagos joggal megbízást adni, továbbá a Vezetőség, ill. a
Vezetőség határozathozataláig az Alakuló Közgyűlés által megállapított tagdíjat
megfizetni, és hozzájárulni ahhoz, hogy az Egyesület a Felosztási Szabályzatban
meghatározott időpontig, vagy feltétel bekövetkezéséig az "RSZ" által az
Egyesületnek átadott jogdíjakat ne ossza fel egyénileg, hanem azokat a Vezetőség
által meghatározott közös célra, többek között kortárs irodalmi művek kiadásának
támogatására fordítsa;
VIII.2.2.1 az egyesületi közös jogkezelés ellátásához, továbbá törvényben
megállapított adók (adóelőlegek) és egyéb közterhek kifizető által történő
levonásához szükséges adatokat - ideértve a megfelelő személyes adatokat is
- valamint az adatokban bekövetkezett változásokat az Egyesülettel közölni,
VIII.2.2.2. bármely egyesületi tisztségre (vezetőségi, FB, vagy bármely
egyéb, az Egyesület által létrehozandó bizottságban való tagság) történő
jelölése esetén nyilatkozni arról, hogy az Egyesületbe történt belépése óta
állt-e be változás abban, hogy a tag akár bel-, akár külföldi, reprográfiai
készüléket gyártó, vagy azzal kül-, illetve belkereskedelmet, illetve ellenérték
fejében másolást folytató szervezet vezetője, vezető tisztségviselője, vagy
képviseleti joggal rendelkező tagja/alkalmazottja-e,
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, bel-, vagy külföldi harmadik
személyekkel közölje, valamint továbbítsa bel-vagy külföldi harmadik
személy részére azzal a céllal, hogy ezen harmadik személy az adatokat
kezelhesse közös jogkezelési feladatának ellátása érdekében.
VIII.2.4.
részt venni az Egyesület szerveinek munkájában.
VIII.3.
Az Egyesület szépirodalmi és szakirodalmi szerző tagjai (VI.l. és VI.2. pont) a
VIII.2. pontban foglalt kötelezettségeken felül kötelesek műveiket, azok pontos,
Felosztási Szabályzat szerinti terjedelmét, továbbá a kiadó tagok (VI.5. pont) az
általuk kiadott könyvben megjelent művek megfelelő azonosító adatait (szerző neve,
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lakcíme, anyja neve, adóazonosító jele, könyv ISBN száma, a könyv címe, a
megjelent mű címe, Felosztási Szabályzat szerinti terjedelme, a megjelenés
azonosító adatai) az Egyesületnek bejelenteni.
VIII.4.
A kiadó tagok kötelesek a VII.4.l.- VII.4.4. pontokban felsorolt bármelyik tagsági
feltételben bekövetkezett változásról az Egyesületet haladéktalanul írásban értesíteni.
VIII. 5.
Az Egyesület tevékenységének ellátásához szükséges adatok bejelentésének
módjáról, az adatok kezeléséről és továbbításáról, ide nem értve a VIII.4. pontban
meghatározott változások bejelentését, az Egyesület Adatkezelési Szabályzata
rendelkezik.
IX. Tagsági és Felosztási Szabályzat
IX.1
A tagsági jogviszony keletkezéséről, megszűnéséről, a tagság tanúsításáról és a
tagsági jogviszony egyéb kérdéseiről Tagsági Szabályzat rendelkezik, amelynek
elfogadása és módosítása a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A Tagsági Szabályzat
nem állhat ellentétben az Alapszabállyal.
IX.2.
Az Egyesülethez az "RSZ"-től, továbbá kölcsönös, vagy egyoldalú képviseleti
szerződések alapján külföldi reprográfiai szervezetektől befolyt jogdíjak érintett
jogosultak közötti felosztásának módjáról, ideértve
-

a felosztás időszakainak,
a befolyt jogdíjak felosztási alapokba történő csoportosítása elveinek,
felosztási, értékelési elemet is tartalmazó pontrendszer, vagy bármely más
algoritmus,
a felosztott jogdíjra való jogosulti igény érvényesítése módjának, és
határidejének,
a jogdíjfelosztás megkezdése időpontjának, vagy feltételeinek

meghatározását, az Egyesület Felosztási Szabályzata rendelkezik. Az első Felosztási
Szabályzat elfogadása az alakuló Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Ezt követően a Felosztási
Szabályzat 'elfogadása és módosítása a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A Felosztási
Szabályzat nem állhat ellentétben az Alapszabállyal.
X.

Egyéb érintett jogosultak
A taggá nem váló egyéb, az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével érintett
jogosultaknak tekintendők azok a személyek, akik között az Egyesület az "RSZ" által
átadott jogdíjrészt-az indokolt kezelési költséggel csökkentve- Felosztási Szabályzata
alapján felosztja az egyesületi tagságra tekintet nélkül.
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XI.

Az Egyesület szervezete
XI.l. A Közgyűlés
XI.l.l. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés összetételét a tagok
összessége alkotja.
XI.l.2. A Közgyűlés egyesületi tagcsoportokból (osztályokból) áll. Minden tag csak egy
osztályba tartozhat aszerint, hogy szépirodalmi vagy szakirodalmi szerző (örökös),
vagy kiadó-e.
XI.2. Az egyesületi osztályok a következők:
XI.2.l. A szakirodalmi szerzők osztálya.
Ebbe az osztályba a VI.1. és VII.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
szerzők, és a VI.2. és VII.2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő örökösök
tartoznak.
XI.2.2. A szépirodalmi szerzők osztálya.
Ebbe az osztályba a VI.3. és VII.l. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
szerzők, és a VI.4. és VII.2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő örökösök
tartoznak.
XI.2.3. Kiadók osztálya.
Ebbe az osztályba a VII.4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő kiadók
tartoznak.
XI.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
XI.3.l. az alapszabály megállapítása és módosítása,
XI.3.2. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén
feloszlásának kimondása,
XI.3.3. a Közgyűlés tagjai közül osztályonként vezetőségi, valamint az FB tagok
megválasztása és visszahívása, a vezetőség és az FB éves beszámolójának elfogadása,
XI.3.4. a közgyűlési Ügyrend megállapítása és módosítása,
XI.3.5. a vezetőségi, valamint az FB tagok esetleges díjazásának megállapítása,
XI.3.6. a Khtv. 19. § (3) bek. szerinti tartalommal elkészített közhasznúsági jelentés
elfogadása, melynek az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg történő elkészítése
az Egyesület kötelessége. Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
XI.4. A Közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni (rendes Közgyűlés).
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni ha az Alapszabály rendelkezései szerint, a
Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben kell dönteni, ha az összehívást a bíróság

9

elrendeli, vagy ha azt a Közgyűlés mindhárom osztálya osztályonként külön- külön,
egyszerű szótöbbséggel ( 50% + 1 szavazat) írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri.
Szükség esetén a rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható.
XI.5. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze.
XI.5.1 A tagokat a Közgyűlés összehívásáról írásbeli, a Közgyűlés helyét, időpontját,
napirendjét tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A meghívókat legalább a Közgyűlést
megelőző 15 nappal el kell küldeni.
XI.5.2. A tagok meghívójának a XI.5.1. pontban említetteken felül tartalmaznia kell a
határozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló
tájékoztatót is.
XI.5.3. A Közgyűlésről 1 országos napilapban, legalább a Közgyűlést megelőző 15
nappal közzétett közlemény útján kell a nyilvánosságot értesíteni. A közlemény
tartalmára a XI.5.1. pont az irányadó.
XII.

Részvétel a Közgyűlésen
XII.1 A Közgyűlésen a tag csak személyesen vehet részt, képviselő útján közgyűlési jogait
nem gyakorolhatja.
XII.2. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tag nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a Közgyűlés
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

XIII.

A Közgyűlés határozatképessége
XIII.l. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
XIII.2. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a Közgyűlés időpontjától számított 15 napon
belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második Közgyűlés az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. Az eredeti meghívóban a tagokat tájékoztatni kell az azzal összehívott
második Közgyűlés határozatképességét megállapító rendelkezésről.
XIII.3. A Közgyűlés folyamán történő esetleges eltávozásokra
határozatképességet napirendi pontonként is meg lehet állapítani.

tekintettel

XIII.4. A meghívóban nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha a
Közgyűlésen valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem szereplő ügyben történő
döntéshozatalhoz minden megjelent tag egyhangúlag hozzájárul.
XIV.

Döntéshozatal
XIV.1. A Közgyűlés határozatait - ha az Alapszabály, vagy a Közgyűlési Ügyrend eltérően
nem rendelkezik - az Alapszabály XIII. pontja szerinti határozatképességnek
megfelelően számítva - nyílt szavazással, a leadott szavazatok egyszerű többségével
hozza. A Közgyűlés nyilvános.

10

XIV.2. A Közgyűlés az Alapszabály II., VII, XI.3.l., XI. 3.3., XI.3.4., XIII.2, XIII.3.,
XIII.4., XIV.2., XíV.3., pontjaiban, és a Közgyűlési Ügyrend IV.l. pontjaiban
meghatározott ügyekben, valamint az éves beszámoló jóváhagyása tárgyában csak
akkor hozhat nyílt szavazással, a leadott szavazatok háromnegyedes többségével
döntést, ha a Közgyűlésen a tagok kétharmada megjelent: Az Alapszabály I., III. VI.,
VIII. pontjaiban meghatározott ügyekben csak azokkal a feltételekkel hozható nyílt
szavazással döntés, ha a Közgyűlésen valamennyi tag megjelent, és a leadott
szavazatokhoz képest számítva egyhangú határozatot hoz a Közgyűlés. Az előző két
mondatban meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni, és a határozatot a XIV.l.
pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt alapszabályi, vagy ügyrendi rendelkezések
módosítása, vagy hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás, vagy más objektív, az
Alapszabály, illetve az Ügyrend elfogadásakor előre nem látható körülmény folytán
válik szükségessé. Arról, hogy ilyen, a jogszabályváltozáson kívüli objektív körülmény
beállt-e, a Közgyűlés dönt a leadott szavazatok egyszerű többségével.
XIV.3. Az Alapszabály XI.3.2. pontjában meghatározott ügyekben nyílt szavazással, a
leadott szavazatokhoz képest számított egyhangú határozattal, és kizárólag abban az
esetben hozható határozat, ha a Közgyűlésen valamennyi
tag megjelent, és
zökkenőmentesen biztosítható az Alapszabály III.2. pontjában felsorolt tevékenységek
folyamatos ellátása. Az előző mondatban meghatározott szabályt nem kell alkalmazni
és a határozatot a XIV.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt döntés
jogszabályváltozás, vagy más objektív, az Alapszabály elfogadásakor előre nem látható
körülmény folytán válik szükségessé. Arról, hogy ilyen körülmény beállt-e, a
Közgyűlés dönt a leadott szavazatok osztályonként külön-külön számított legalább 3/4es többségével.
XV.

Közgyűlési ügyrend
A XI.3.3. pont szerinti választás és visszahívás szabályairól, a közgyűlési jegyzőkönyv
elkészítéséről és tartalmáról, továbbá a Közgyűlés működésével kapcsolatos egyéb
kérdésekről szóló részletes, a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban álló
rendelkezéseket az Alapszabály mellékletét képező Közgyűlési Ügyrend tartalmazza.

XVI.

A Vezetőség
XVI.l. A Vezetőség az Egyesület legfelső ügyintéző - képviseleti (vezető) szerve.
XVI.2. A Vezetőség hatásköre
XVI.2.l. A Vezetőség hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a jelen
Alapszabály kifejezetten a Vezetőség hatáskörébe utal, továbbá e nélkül is mindazok
az ügyek, amelyekben a döntést a jelen Alapszabály nem utalja a Közgyűlés
hatáskörébe. A Vezetőség hatáskörét az SZMSZ előírásai szerint a XVI.2.2. pontban
felsorolt kizárólagos hatáskörök kivételével az Elnökre, vagy az igazgatóra
átruházhatja.
XVI.2.2. A Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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XVI.2.2.1. az Egyesület Szervezeti Működési (SZMSZ), Felosztási, Tagsági,
Adatkezelési, továbbá az Alapszabályon kívül szükségessé váló valamennyi
egyéb, a tagságot, vagy az egyéb érintett jogosultakat is érintő belső
szabályzatának megállapítása és módosítása az ,első Felosztási Szabályzat
kivételével, amelynek elfogadásáról az alakuló Közgyűlés dönt;
XVI.2.2.2. az Egyesület éves költségvetésének, ezen belül a jogdíjakból
levonható kezelési költség levonása elveinek, és e költség mértékének
meghatározása, továbbá az Egyesület mérlegének elfogadása,
XVI.2.2.3. az Elnök, valamint az igazgató megválasztása és visszahívása, az
igazgatóval szemben - ha az igazgató 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
XVI.2.2.4. döntés a tagsági ügyekben, ideértve a tagok közleményei tagság
feltételét jelentő számának, a tagság szempontjából figyelembe vehető
folyóiratok címeinek, valamint a tagdíj összegének a megállapítását és
módosítását,
XVI.2.2.5. a vezetőségi ügyrend elfogadása és módosítása.
XVI.3. A Vezetőség 7 tagból áll. Tagjait két évre (választási ciklus) választják. A
tagok újraválaszthatók. A Közgyűlés 3 tagot a szakirodalmi szerző, 1 tagot a
szépirodalmi szerző osztály és 3 tagot a kiadói osztály tagjai közül választ.
XVI.4. A Vezetőséget az Elnök, vagy az Igazgató hívja össze
XVI.5. A vezetőségi tagokat a Vezetőség összehívásáról írásbeli, az ülés helyét,
időpontját, napirendjét, a határozatképtelenség következményeiről, és a szavazati jog
gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó meghívóval kell értesíteni. Sürgős
esetben a Vezetőség telefax vagy E-mail, útján, vagy telefonon is összehívható.
XVI.6. A vezetőségi ülések nyilvánosak. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon
a vezetőségi tagok több mint fele jelen van.
XVI.7. Ha a vezetőségi ülés nem határozatképes, az ülés időpontjától számított 15
napon belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második
vezetőségi ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti meghívóban a tagokat a második
vezetőségi ülésre irányadó határozatképességi szabályokról tájékoztatni kell.
XVI.8. A vezetőségi ülés folyamán történő esetleges eltávozásokra tekintettei a
határozatképességet napirendi pontonként is meg lehet állapítani.
XVI.9. A meghívóban nem szereplő ügyben a Vezetőség csak akkor hozhat döntést,
ha valamennyi vezetőségi tag jelen van, és a meghívóban nem szereplő ügyben való
döntéshozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.
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XVI.l0. A Vezetőség határozatait az Alapszabály XVI.2.2.3. pontjában
meghatározott ügyek közül az Elnök és az Igazgató megválasztására és
visszahívására vonatkozó ügyekben titkos, egyébként nyílt szavazással, és ha az
Alapszabály, vagy a Vezetőségi Ügyrend eltérően nem rendelkezik, a leadott
szavazatok egyszerűszótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.
XVI.ll. Az Alapszabály XVI.2.2.1. pontjában meghatározott ügyek közül a
Felosztási Szabályzat elfogadása és módosítása tárgyában, valamint az Alapszabály
XVI.2.2.3. pontjában meghatározott ügyekben csak valamennyi tag jelenlétében, és a
leadott szavazatokhoz képest számított kétharmados szótöbbséggel hozható érvényes
határozat.
XVI.l2. A Vezetőségi Ügyrend VI., VII., VIII. és IX. pontjának módosítása, vagy
hatályon kívül helyezése tárgyában csak valamennyi tag jelenlétében és egyhangú
határozattal dönthet a Vezetőség.
XVI.l3. Az igazgató visszahívásának előfeltételeit a vele az Alapszabály XVI.2.2.3.
pont alkalmazásával kötött munka-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítésére irányuló, vagy megbízási szerződés tartalmazza.
XVI.l4. Az Elnök a visszahívására vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet
részt, az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség
megállapításánál számításon kívül kell hagyni, továbbá a vezetőségi ülést nem
vezetheti.
XVI.15. A Tagsági Szabályzatban meghatározott tagkizárás, illetve egyéb érintett
jogosulttá minősítés ügyében a Vezetőség csak az érintett tag osztályához tartozó
valamennyi vezetőségi tag jelenlétében dönthet. A határozatot a Vezetőség az itt
említett vezetőségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
XVI.l6. A Vezetőség - az Alapszabály XVI.2.2.3. pontjában meghatározott ügyek
közül az Elnök és az Igazgató megválasztása és visszahívása kivételével - ülésen
kívül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 5 napi határidő
tűzésével írásban kell a Vezetőség tagjaival közölni, akik szavazatukat írásban - az
írásbeli tervezet megfelelő záradékolásával adják meg. A szavazás eredményéről és
a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését
követő 8 napon belül az Elnök, vagy az Igazgató írásban tájékoztatja. Ha legalább 4
vezetőségi tag kéri, a Vezetőség ülését a határozattervezet megtárgyalására össze
kell hívni.
XVI.l7. A vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmára a
Vezetőségi Ügyrend rendelkezései irányadók.
XVI.l8. A XVI.2.2.3. pont szerinti választás és visszahívás szabályairól, a
jegyzőkönyv készítéséről, és a Vezetőség működésének egyéb kérdéseiről a jelen
Alapszabály és az SZMSZ keretei között a Vezetőségi Ügyrend rendelkezik.
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XVII.

Felügyelő Bizottság (FB)
XVII.l. Az FB az Egyesület belső, a tagok által létrehozott ellenőrző szerve. Ennek
keretében az Egyesület ügyintéző képviseleti szervétől, továbbá az Elnöktől, az
igazgatótól, valamint az Egyesület vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy
felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja.
XVII.1.1. Az FB tagja az Egyesület bármely szervének ülésén tanácskozási joggal
részt vehet.
XVII.l.2. Az FB köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető
szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
XVII.l.3. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.
XVII.l.4. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
XVII.2. Az FB köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé kerülő éves beszámolót, továbbá a
Vezetőség elé kerülő költségvetést, mérleget és vagyonkimutatást. Vizsgálatának
eredményét az FB elnöke ismerteti, e nélkül az éves beszámolóról, a költségvetésről, és a
mérlegről nem hozható érvényesen határozat.
XVII.3. Az FB dönt a Vezetőségnek a XVI.2.2.4 pont alapján a tagsági jogviszonnyal
kapcsolatos döntése ellen a tagsági Szabályzat szerint benyújtott kérelmekről.
XVII.4. Az FB 5 tagból áll. Tagjait két évre (választási ciklus) választják. A tagok
újraválaszthatók. Az FB tagjai
közül 2 tagot a Közgyűlés szakirodalmi szerző
osztályából, 1 tagot a Közgyűlés szépirodalmi szerző osztályából, és 2 tagot a
Közgyűlés
kiadó osztályából kell választani a Közgyűlési Ügyrend megfelelő
szabályainak alkalmazásával.
XVII.5. Nem lehet az FB elnöke vagy tagja, az a személy, aki a) a vezető szerv (vezetőség)
elnöke vagy tagja, 6) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
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társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek
hozzátartozója.
XVII.6. Az FB ülését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
Az FB ülését az FB Elnöke hívja össze, írásbeli, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a
határozatképtelenség következményeiről, és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót
tartalmazó meghívóval. Sürgős esetben az FB telefax vagy E-mail útján, vagy telefonon is
összehívható. Az FB ülés határozatképes, ha azon az FB tagok több mint fele jelen van. Ha
az FB ülés nem határozatképes, az ülés időpontjától számított 15 napon belüli bármely
időpontra az eredeti meghívóval összehívott második FB ülés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az FB határozatait nyílt
szavazással, és ha az Alapszabály, vagy az FB Ügyrend eltérően nem rendelkezik, a leadott
szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az FB Elnök
szavazata dönt. Az FB ülésein elhangzottakról készült jegyzőkönyvről, továbbá az FB
működésének egyéb kérdéseiről az FB Ügyrendje rendelkezik. Az FB ügyrendjét - első
ülésén - maga állapítja meg.

XVIII.

Elnök
XVIII.l. Az Elnök az Egyesület 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.
XVIII.2. Az Elnöknek a képviseletben történő akadályoztatása esetén az Egyesület nevében
történő aláírásra bármely két vezetőségi tag együttesen jogosult, azaz az aláíró vezetőségi
tagok teljes neveiket együtt írják az Egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá.
XVIII.3. Az Elnök vezeti a vezetőség üléseit. Akadályoztatása esetén a Vezetőség tagjai
közül - ülés-levezető elnököt választ.
XVIII.4. Az Elnököt a Vezetőség tagjai közül a XVI.2.2.3. alapján, a Vezetőségi Ügyrend
megfelelő szabályai szerint két évre választja. Az Elnök újraválasztható. Visszahívására a
megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

XIX.

Igazgató
XIX.l. Az igazgató az Egyesület képviselője, munkaszervezetének vezetője. Az igazgatói
tisztség ellátható munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy szakmaiközéleti-társadalmi megbízatás keretében. Az igazgató 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.
XIX.2. Az igazgatót a Vezetőség a jelen Alapszabály XVI.2.2.3. pontja alapján, a
vezetőségi ügyrend szabályai szerint határozatlan időre választja. Az igazgató
visszahívására a megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni.' Az igazgatóval
szemben a munkáltatói, illetve a megbízói jogokat egyebekben a Vezetőség gyakorolja.
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XIX.3. Az Igazgató az Egyesület munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője, az
Egyesület valamennyi munkavállalójával szemben munkáltatói jogokat gyakorol. Az
igazgató az Egyesület megbízottaival szemben megbízói jogot gyakorol. Minden olyan
ügyben dönthet, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály nem utal más szerv, illetve az
Egyesület felettes szervei hatáskörébe. Döntései nem állhatnak ellentétben az Egyesület
felettes szerveinek döntéseivel. Az Elnök nem minősül az Egyesület felettes szervének.
XIX.4. Az Igazgató, illetve az általa ezzel megbízott személy, tanácskozási joggal részt
vehet az Egyesület valamennyi, a jelen Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban
meghatározott szervének ülésein.
XIX.5. Az igazgatót a képviseletben történő akadályoztatása esetén két, az SZMSZ-ben
ilyen képviseletre feljogosított munkavállaló helyettesítheti. Az Igazgató képviseleti jogát az
ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesület SZMSZ-ben meghatározott
munkavállalóira átruházhatja.
XIX.6. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök és az Igazgató
együttesen jogosult gyakorolni a Ptk 29. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések
figyelembe vételével.
XIX.7. Az Igazgató felel az Egyesület számviteli jogszabályokban előírt beszámolási
kötelezettségének teljesítéséért, és az Egyesület könyveinek szabályszerű vezetéséért. Az
Egyesület tevékenységéről, vagyonáról, a beszedett és felosztott jogdíjak mértékéről évente
egy alkalommal beszámol a Vezetőségnek. E beszámoló képezi az Egyesület Választmánya
elé kerülő beszámoló alapját.
XX. Egyéb rendelkezések
XX.1 Az Egyesület működése során keletkezett iratokba bárki megkötés nélkül betekinthet,
amennyiben ez az Egyesület illetve mások jogát vagy jogos érdekét - különös tekintettel a
személyiségi jogokra, a személyes adatok és a szellemi alkotások védelmére valamint az
üzleti titokra - nem sérti vagy nem veszélyezteti. A mások jogait, vagy jogos érdekeit sértő
iratok {adatok) körét az adatkezelési szabályzatban kell meghatározni. Az iratbetekintés
lehetőségét az egyesület Igazgatója biztosítja a betekinteni szándékozó számára előzetes
igénybejelentés alapján.
XX.2. Az Egyesület működésének módját, a szolgáltatásai igénybevételének a módját, és a
beszámolói közléseket az Egyesület honlapján kell nyilvánosságra hozni.
A Közgyűlés és a Vezetőség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a
vezető testületek döntéseinek tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók
számaránya, valamint személye megállapítható.
A Közgyűlés és a Vezetőség döntéseit az Egyesület honlapján történő megjelentetéssel kell
nyilvánosságra hozni és az érintettekkel közölni.
XX.3. Az Egyesület Közgyűlésének, valamint Vezetőségének és az FB-nek a
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
XX.4. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet - így az Egyesület - vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette
ki.
XX.5. A vezető tisztségviselő (a Vezetőség, az FB tagja valamint az Elnök és az Igazgató),
illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet - ennek
megfelelően az Egyesületet is - előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
XXI. Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással,
illetőleg megszűnésének megállapításával.
Kelt Budapesten, 2001. február 27. napján

A 2001. szeptember 28-i, a 2009. május 20-i (3/2009 sz. közgyűlési határozattal) és a 2010.
május 17-i (2/2010 sz. közgyűlési határozattal) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Budapesten, 2010. május 18. napján

Bart István
elnök sk.
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