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Ewséges szerkezetben

Az Egyesület neve

I'l' Az Egyesület neve: Magyar Szak- és Szépirod almi Szeruők és Kiadók ReprográfiaiEgyesülete (továbbiakban: Egyesület)

I.2. Az Egyesület rövid neve: MASZRE

1'1:__ A" Egyesüle1^ide8en_(angol) nyelvíí neve: SoCIETY for the REPROGRAPHICRIGHTS of PROFESSIONAL NóN-ptcrIoN, FICTIoN AUTHoRS AND PUBLISHERS

I'4.- Az Egyesület idegen (angol) nyelvií rövid neve: MASRE
Az Egyesület székhelye

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

Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége

ul.l. Az Egyesületjellege és célja

Az Egyesület országos. Célja az érintet|.jogosultak érdekeinek védelme, ezen belülkülönösen az) hogy tevékenységenek -t ir"3ter. útján a reprolráfiai közösjogkezelésre vonatkoző tirvényi-előínísok keretei között az Alapszabály áttalérintettjogosultakat és műveiket nyilvántartsa, és számukra a reprográfiai jogdíjigényt afelhasznátókkal szemben olyan közös jogkezelő szervezetkent érvényesít, amelyet aFővarosi Bíróság 8922. szám alatt nyiIu,intu'tásba vett, és az NKÖM_et vezetőminiszter által a közös jogkezelő szervézetek nyilvantart ásábafelvett (NIK 2000lg4.)A Magyar Reprográfiai Szövetség (a továbbiakban. "RSZ,,) altal beszedett és azEgyesületnek átadott jogdíjakat á ;.t.n Alapszaialy és a pelosztjsi Szabályzatrendelkezései alapján felossza.

III.2. Az Egyesület tevékenysége

III'2'I' A szeruőijogi törvény (a.továbbiakban: Szjt) 87. $ (2) _ (4) bekezdés alapjánmegállapodás kötése az''RSZ''-el.

IIL2'2' A reprográfiai díjigénnyel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését előíró,az Szjt-ben foglalt jo8szabályi rendelkezések alapján a kcinyvtiadotat, valamint aszépirodalmi és szakirodalmi sznrzőket megilletá"vagyoni jogok közül az ,,RSZ,,
a|tal átadott jogdíjrésznek a Felosztási ízabályzat alapján t<jrténő felosztásaegyesületi tagságtatekintet nélktil az éintett jogorútuk között.



III'2'3' A III.2.I. és III.2.2. pontban meghatérozott, az Egyesület tevékenysége jogi
alapjátképező, az Szjt-ben meghatározoti vagyoni jog a következő:

a fenymá9olással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón(reprográfiával) történő többszörözésre (magríncélú másolásral t.ti"l"úJ-u
reprográfiával érintett művek szeruőit, valamini e műveket könyvként kiadókat
megillető, azSzjt 21.$ (1) bekezdésben körülírt díj igény.

III'2'4' A III.2.I. pontban meghatározott tevékenységek külftldi érintett jogosultak
javéra történő ellátásfua ktilfrldi, az Egyestilet teriékenységeivel *o''oJ;.il.g,í
tevékenységet végzó szerzói jogvédő siervezetekkel kdlcsónös vagy egyoldfiri
képviseleti szerződések kötése, továbbá tagság fenntartása az ilyei' szeíezetek
többoldalú nem kormiányközi nemzetk<jz i szetv eieteiben. 1

III.2.5. Nyilvríntartások vezetése az Egyesület által ellátotl közös jogkezelés köróbe
eső művekrőI és az érintett jogosultakról.

III'2.6. Közreműködés a szerzői jogi és a szerzői jogot érintő jogszabályok
előkészítésében, illetve az ilyen j ogszabályervezetek .gyá"iétéréb.rr.

III.2.7. A tagok és az órintett jogosultak érdekeinek képviselete a reprográfiai
. felhasználókkal szemben.

III.3. Az Egyesület tevékenységének jellege

III'3'1' Az Egyesület a III.I. pontban meghatározott céljának elérése érdekében aIII.2. pontban felsorolt közcélú tevékenységét ner" gazdasági-vállalkozási
tevékenysó gként v é gzi.

IIL3.2. Az Egyesület ahazai lakosság és az érintett külfrldi jogosultak érdekében
működik, közvetlen politikai.tevékenységet (pártpolitikai teveienysog folyatása,
továbbá ország^gyiilési képviselői, megyei, főváiosi önkormrínyz ati vála{ztáson jelolí
állítása) nem folytat, szervezete pártoktól ftiggetlen, és azotáak anyagi támogatást
nem nyújt.

III'3'3' Az Egyesület nem záxla ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásai bó l.

III.3.4. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez , igy az 1997. évi CLVI.
törvény a|apj an be fekteté si szab ály zat ké szíté s i köte lezei sé ge liinc s.

IV. Az Egyesület kiegészítő vállalkozási tevékenysége:

Az Egyesület cél szerinti tevékenységének jobb ellátása és költségeinek csökkentése
érdekében, kivételesen másodlagosan válialk ozási tevét<enység"et is végeáet. E

' A ttt'2' t. pont szerint a Reprográfiai Szövetséggel kötött megállapodás értelmében, kiilfrldi reprográfiai jogkezelő
szervezetekkel jogdíjmozgással nem jiáró kölcsönfu képviseleti-szeriődéseket a Sztivetseg rct. 4_megallapodáskizár1a,hogy ezzel egyidejűleg a tagok is kössenek kölisönös képviseleti szerződéseket.



tevékenység részletes, statisztikai besorolá.s szerinti meghatiíroz ása a Vezetőség
hatáskörébe tartozik. Amennyiben ilyen tevékenysé get vé{ez;''';;ul 

"t', 
ű-áí[atszátrmaző eredményét kizarőlag a közös jog[ezeleíi tevékónység kezelési

költségeinek csökkentésére haszn álhat1 a.
Y. Az Egyesület bevételei

V.1.Tagdíjak.

v'2' A III.1. pontban meghatározott cél szerinti, aIIL2. pontban meghatérozott közösjogkezelés gyakorlásával elért bevételek, amelyekből áz Egyesület a fenntartásara
(működésére) kezelési költséget von le.

v'3. A IV. pontban meghaténozott kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele.

vI. Az Egyesület tagiai

Az Egyesülethez valamennyi érintett jogosult - az Alaps zabály megfelelő rendelkezései
szerint megbízást adva a közös jogkezelésre - csatlakozhat a kovetkező fettételek
szerint. Az Egyesület tagjai lehetnek:

VI'I' a szakirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők és műfordítók (kizarőlag
magtínszemélyek) a VII.1. pontban meghatározott feltételek szerint 1 a touaüuiuLuun'
szakiro dalm i szer zők),

YI'2' a VI'l. pontban meghatfuozott szakirodalmi szeruók örökösei (magánszemélyek,gazdálkodó szervezetek, :gléb, jogi személyiséggel rendeikeio uugy ;.-rendelkező szervezetek) a vIL2. pontban meghataiozott feltételek 'í"rrt 1utovábbiakban: örökösök),

VI'3' a szépirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők és műford ítók (kizaúIag
magiínszemólyek) a VII.I. pontban meghatérozott feltételek szerint 1a tovaüuiatoari
szépirodalmi szeruők),

YI'4' a VI'3. pontban meghatározott szépirodalmi szerzők örökösei (magánszemélyek,
gazdálkodő szervezetek, egyéb, jogi személyiséggel rendeliez[ vagy ;.;rendelkező szervezetek) a vII.2. póntban meghatűozott feltételek ,iő""t atovábbiakban: örökösök),

VI'S' könyvkiadők (gazdálkodó szervezetek Ptk 685. $ (c) és egyéb jogi személyek) a VII.4'
pontban megbatár ozott feltételek szerint.

uI. A tagság feltételei

vil'l' Szerzők (a jelen Alapszabály VI.l. és VI.3. pontjában megjelölt személyek
együttesen).

VII.I.I Az Egyesület taga lehet olyan,
szépirodalom területén működő irodalmi
megalakítáSát, illetve a tagfelvételi kérelem

döntően a szakirodalom éslvagy a
szerzó, akinek a jelen egyesiilet

keltének évét megelőző 2 naptríri éven



belül évenként, valamint a tagság fonnállása alatt is folyamatosan legalább évi egy
közleménye jelent, illetve jelenik.meg bármely folyóiratban, illetve idő"szaki lapban.Az Egyesület tagja lehet továbbá az a szakiiodaló* uugy a szépirodalom terülefén
tevékenykedő irodalmi szerző, akinek a jelen Egyestiiót -"gulukitasát, i1letve atagfelvételi kérelem keltének évét megelőző öt *pt,i'i évben-, uutu-ini 

"_ág'agfennállása alatt öt évenként legalább 
"gy 

konyrre kertilt, illetve kórtil kiadásra.

vII.2. Örökösök

VII'2.1. Az Egyesület tagja lehet az aYI.2., illetve VI.4. pontbaÍl köriilírt személy'
aki a VI.l., illep. a VI.3. pontbarr meg|elölt szerzőtőldröklés útján _ ideérfve a
törvényes, a végtntézkedésen' továbbá a kötelesrészi igényen vagy ezekkel azonos
elbírálás alá eső jogintézményen alapuló öröklést _ megszere zte a szerzői vagyonijogokat Vagy 

_ 
azok bérmely részjogosítványát, és oiotclsi minőségét öröklési

bizonyítvríny, jogertís teljes hatályu hagyaté[at"oo végzés,jogercis birósági ítélet
vagy ezzel egyenértékű bel- vagy külfrldi közokirat tanusitja. 

- -

vII'3' A VII.I., vIJ.-2. porr|ban meghatarozott feltételeknek megfelelő személy csak abban
az esetben le'het'az Egyesület tu{uzha azEgyesületbe be-lépésekor 1az bgyestilethez
csatlakozásakor) nyilatkozik arról, hogy akrár-ő , akérr kozelihozzátaiozőjí ptk. 685.
$ b) pont) akrár bel_ akrír külft'ldi, reprográfiai készüléket gyártó' *ril k"r"rkedő,vagy azt ellenérték fejében üzemeltető szetvezet vagy szeruői művek
értékesítésével/felhasználásával foglalkozó szervezetnek ''.- vezetője, vezető
tisáségviselője vagy képviseleti joggal rendelkező tagja/alkalm azott1a. 

'

vII.4. Kiadók

VII'4'1 ' xz ps|9s1ilet tagja lehet a mindenkor hatályos statisztikai besorolás
alapulvételével kiadóként meghatfuozhatő gazdálkodő' tevékenységet folytató,
könyvet rendszeresen megjelentető, a VI.5. poítb* körülírt 

''.*ety' 
tiu megfelel a

v II.4.2.-v II. 4. 5. pontokban fel sorolt feltételók mindegyikének :

vII'4'2' nem folytat a mindenkor hatályos statisáikai besorolás alapulvételével
reprográfiai . készülék gyártásának_ vagy azzal történá 

_ 
bel-vagy

külkereskedelemnek, tovabbá reprográfiai t<osiiitott<el ellenértét Ájeu.n történő
másolásnak minősülő tevékenységeket,

vII'4'3. nem ál1 sem bel_, sem külftjldi reprográfiai készüléket gyártó vagy azzalkiil-, illetve belkereskedelmet , illetve ettenertJt fejében másolást"'foiytato személy
v agy gazdálkodó szerv ezet közv etlen vagy [özvetett tulaj donosi ellenőruésealatt. Tulajdonosi ellenőrzésnek tekintendő, ha a felsoroli személyek vagygazdálkodo szewezetek bármelyike a kiadó jegyzetttőkéjének (induló vagyonának,
törzstőkéjének, alaptőkéjének) 75%-át elérő 

"ugy 
*.ghaladó mértékbenközvetlen vagy közvetett tulajdonosa' és / vagy a tiaáo legielsőbb, tulajdonosi

döntéseket hozó szervében 
.közvetlenül uugí közvetve 

""gyr".rí 
vagy eztmeghaladó szavazattöbbséggel vagy olyan, í szavazatt<lbbJóget el nem érőszavazatszámma| vagy a szavazatszámtó! fiiggetlen tobbíetjogosultsággal

rendelkezik, amely lehetővé teszi a döntéshozó szerv döntéseinek- rieghatrírozó
befolyásolását.



vIL4,4. a VII.I. pontban megjelölt tagsági feltételnek megfelelő szerzőknek legalább
4 közleménye a kiadó által kiadott valamely ktlnyvben megjelent, illetve a tagsági
feltételeknek megfelelő szerzőklegalább egy könyvét a kiadó adta ki,

vII.4.5. a kiadó jogszerú létrejötte (cégbejegyzés, civil szewezetvagy alapítvány
esetén megyei / fővarosi bírósági jogerős bejegyzés,' egyéni váIlalkozó esetén
vállalkozói igazolvány kelte, költségvetési szerv esetén megfelelő
nyilvántartásba vétel) óta legalább egy év telt el, és ez alatt az idő alatt a kiadó
folyamatosan működik.

v[.5. A VII.I. és a VII.4. pontokban meghatátozott, megjelent közlemények és könyvek
szétmára vonatkozó, továbbá a VII. 3., a VII.4.2., vII.4.3., vII.4.4. pontolban
meghatátozott feltételek meglététől aYezetőség a tagfelvétel soriín eltekinthet, ha
kulturális sz'empontból indokolt, hogy az érintett szerző (örökös) kiadó az Egyesület
tagja legyen. Ugyanezt a szabályt alkalmazni kell akkor is, ha a tag a Íagsági
Szabályzat szerint miír nem felel meg a tagság feltételeinek. ,l vezetosog
megválasztásáig a jelen pontban meghatarozott hatáskört az alakulő Taggyiléi
gyakorolja.

vII.6. Az AlapszabáIy alka|mazásában

vII.6.l. folyóirat az a szakirodalmi vagy szépirodalmi időszaki lup, amely
folyamatosan legalább öt éven át jelenik meg,

vII.6.2. könyv az önállőan' ISBN szám alatt megjelenő, legalább hrírom ív
terjedelmű szakirodalmi vagy szépirodalmi mű,

vII.6.3. közlemény a legalább féI szeruői ív (kb.20.000 karakter) terjedelmű,
időszaki lapban vagy könyvnek minősülő gyűjteményes műben rnegjelenő
szakirodalmi v agy szépirodalmi mű,

vII.6.4. egy szeruő 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 o|dal
terj ede lmének me ghatár ozásár a a F elo sztás i S zab ály zai az h ány adő,

vII.6.5. könyv megjelenése a megjelenés évében a tagsági feltétel teljesítését jelenti.

vII.7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

vII.7.l. A tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének részletes szabályaita Tagsági Szabályzat brtalmazza. A tagfelvétellel és a tagsági viszóny
megszűnésével kapcsolatos feladatok a Vezetőség hataskörébe tartoznak.

v|I.T.2. Az alakuló Taggyrílésen résztvevő, az Egyesület megalakulását kimondó és
az Alapszabályt elfogadó személyek az Egyesület tagjaivá válnak. Az Egyestilet
megalakulását követő tagfelvételről a Vezetőség dönt az irásbeli tagfelvételi iiérelem
és az AlapszabáIy VI. és VII. pontjaiban foglaltak alapjrín. A tagsági jogviszony a



tagfelvétellel keletkezik, melynek napja az a nap, amelyen a Vezetőség ercevonatkozó döntését meghozta.

vII'7'3. A tagsági viszony megszúnésének esetei a következők:

VII.7.3.1. A tagsági viszony megszűnik,.hu 
?-tag kilép. Az Írásbelikilépésinyilatkozatot a kilépni szándékoiő tagnaku v""Jto-.egiez kell eljuttatnia. Atagsági viszony megszűnésének napJa * u nup,- 

-.ri"ty.n 

" \i;;á.G'"kilépés megtörténtét megállap ította.

vII'7'3'2' A tagsági viszony megszűnik a természetes személy taghaláláva!,illetve a nem természetes személ} tag megszűnésével.

vII'7'3'3' A Jezejő9ls a tag tagsági viszonyát előzetes írásbelifigyelmeztetés utrín törléssel megízuntJth íi, n^_i_tug az Alapszabály VII.pontjában meghatározott tagsági feltételek uá''*rvi?ének mrár nem felelffiog' vagy az. .Alaplzabály VIII. fejezetében meghatiírozott t^eikötelezettségeinek bármelyikét n.* teljesíti, és uníivr,afeltétel fennállásátilletve a megszeg€tt tagi kcitelezettség teljesítéset iásueri iaij"?''|'-]jogkövetkezménYekre...t.irteno figyetméztetés ellenore a Vezetőség általmeghatározott hataridőben.sem pot-orju és azt ig^;lj., ;' a Vezetőség VII.S.pontban foglalt szabály alkalmazástíra nem ui inabtot. A tagsági viszonyazon a napon szűnik meg, amikor a Vezetőség a törlésről d<'ntött. '- J

vII.7.3.4. A Ve"etős2s * Egyesületb ől kizárbatja azt atagot, aki előzetesfelszólítás és figyelmezetós ellenére valamely alapszabály szerintikötelezettségét vétkesen megszegi, vagy az egyesület érdekeit egyébkéntsúlyosan sértő vétkes magatártasí ianri'it. 1 tu!"'agi uir"ony azon anapon
s zűnik me g, amik or a Y ezető sé g a kizár ásrol dorriott]

VIII. A tagok jogai és kötelezettségei

uu.l. Az Egyesület tagjai jogosultak

vIII'l'l' a III'2'2' pont szerint végzet|tevókenysé g alapjana Felosztás i SzabáIyzatszerint az őketa feíosztás ut,l" mefiitieioiogaijrá , 
u -----"'

vIII'l'2' résá venni az Egyestilet tevékenységében és rendezvényein a jelenAl ap szabál y é s az Egye sül et óÁyeu szab ály zatii'"lrint'

vlil'l'3' tagonként egy szavazattal választani, és választhatóknak lenni az Egyesületszerveibe a jelen Alapszabáty rendelkezései szerint ' 
-*-'

vIII.l.4. szerzői jogi, illetv e azzal szoros kapcsolatb an állő ügyekben a jogiképviseleti tevékenységre vonatkozó jogszabáiyok--r..it.i között, az SZMuZelőírásainak megfelelően j ogi tanácsadásra'

Illtl:s' az Egyesület valamely szervének törvónysértő hatríro zatát atudomásárajutástól számított3O napon belüia bíróság elott megíámááni.



VIII.2. Az Egyesület tagiai kötelesek

vIII.2.t. a II|.2.l- pontban meghatározott közös jogkezelés ellátására áz
Egyesületnek- kizrárólagos joggal megbizást adni, és amJnnyiben a TaggytÍlés
tagdíjat állapít meg' a tagdíjat megfizetni.

VIII.2.2. az egyesületi közös jogkezelés ellátásához. továbbá törvényben
megállapított adók (adóelőlegek) és egyéb közterhek kifizető által t<lrteno
levonásiíhoz sztikséges adatokat - ideérfve a megfelelő személyes adatokat is -
valamint az adatokban bekövetk ezett v áltozás okat az E gye stilettel közö lni,

VIII.2.3. bármely egyesületi tisztségre (vezetőségi, FB vagy brírm ely egyéb, az
Egyesület által létrehozandő bizottságban való tagság; tórteno ;etótesó- .r.té.,
nyilatkozni arról, hogy az Egyesületbe történt belépése otu ailt_. be változás abban,
hogy a tag akár bel-, akar külÍt'ldi, reprográfiai k3szüléket gyártő vagy azzal ki!-,
illetve belkereskedelmet, illetve ellenérték fejében másoi-ást rorytaio szewezet
vezetője, vezető tisáségviselője vagy képviseleti joggá rendelkező
tagj a/alkalm azottj a- e,

VIII.2,4. hozzájárulni allhoz, hogy az Egyesület a YIII.2.2.1. pontban felsorolt
adatokat kezelje, és azokat, ha jogszab ály {gy rendelkezik, vagy u k,i",iu jogkezelés
ellátásáútoz egyébként sztikséges, bel_, iugy külffildi' haöradik sze"mélyekkel
közölje, valamint továbbítsa bel-vagy külfölai harmadik személy részéte űza| a
céllal, hogy ezen harmadik személy az adatokat kezelhesse Éo"o. jogkezelési
feladatrínak ellátása érdekében'

VIII.2.5. részt venni az Egyesület szerveinek munkájában.

VIII.3. Az Egyesület szépirodalmi és szakirodalmi szerző tagjai (VI.l. és VI.2. pont) a
VIII.2. Plntban foglalt kötelezettségeken felül koteleilk műveiket, azot ponás,
Felosztási Szabéiyzat szerinti terj edelmét,
a kiadó_tagok (VI.s. pont) pedig az általuk kiadott könyvben megjelent művek
megfelelő azonosító adatait ( szeruo neve, lakcíme, anyja neve, adőűonosító jele,
kÖnyv ISBN szátma, a k1i1rv címe, a megjelent mű cime, Felosáási Szabáiyzit
szerinti terjedelme, a meg|elenés azonosíto idatai) az EgyesuÍetnek bejelenteni.

VIII.4. A kiadó tagok kötelesek a VII.4.I.- vII.4.4. pontokban felsorolt bármelyik tagsági
feltételben bekövetkezett változásró! azEgyesúletet haladéktalanul írásban értesiten].

vnl.s. Az Egyestilet tevékenységének elláúásához sziikséges adatok bejelentésének
módjráról' az adatok kezeléséről és továbbításiíról, ide nim értve a VIil.4. pontban
meghatiírozott változások bejelentését, az Egyesület Adatkezelési Szaiályzata
rendelkezik.

IX. TagságÍ és FelosztásÍ SzabáIyzat



xI.

Ix'l. A tagsági jogviszony keletkezéséről, megszűnéséről, a tagság tanúsításiíról és a
tagsági jogviszony egyéb kérdéseiről Tagsági Szabályzat-'.ia.rc."ik, amelynek
elfogadása és módosítása a Taggyílés hatáskórébe taiozik. A Tagsági's;zabílyiat
nem állhat ellentétben az AIapszabállyal.

IX'2' Az Egyesülethez az ''RSZ''-től, továbbá kölcsönös vagy egyoldalú képviseleti
szerződések alapjrín külföldi reprográfiai szervezetektol-bedy jogdíjalr érintett

j o gosultak közötti felosztásanak módj áról, ideértve- afelosztás időszakainak,
- a befolyt jogdíjak felosztási alapokba történő csoportosítása elveinek,_ felosztási, értékelési elemet is tartalmazó pontiendszer Vagy brírmely más
algoritmus,
- a fe]osztott jogdíjra való jogosulti igény érvényesítése módjtínak és
határidejének,
- ajog?Jíjfelosáásmegkezdéseidőpontjiínakvagyfeltételeinek
meghatározáséú., az Egyesület Felosztási SzabályzaÍának rendelkezései twtalmazzák.Az első Felosztási Szabályzat elfogadása az alakuló Közgytílés, ezt követő
módosítása, ideértve az egyesület tiámogatási politikájráról való á6nte't a Taggytilés
hatask<jrébe tartozik. A Felosztási SzabáIyzat nem állhat ellentétben az
Alapszabállyal.

Egyéb érÍntett jogosultak

A taggá nem váló egyéb, az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével ér.intettjogosultaknak tekintendők azok a személyek, akik kózou az Egyesüleí ai,,,RSZ,, által
átadott jogdíjrészt - az indokolt kezelési költséggel csökkentu. ]" u, .gy.rtileti tagságra
tekintetnélkülaFelosztásíSzabályzataalapjanreíosztia.

Az Egyesület szervezete

XI.l. A Tagg;rűlés

xl'l'l. Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyulé s. A Tagglűílést a tagok összessége
alkotja.

xl.l4. A Tagg4tlés egyesületi tagcsoport9k'ból (osztályokból) áll. Minden tag csak egy
osztálybatartozhat aszerinto hogy szépirodalmi vagy siakirodáhi s'erző |or<ikti$ valy
kiadó_e.

XI.2. Az egyesületi osztályok a következők:

xl.2.l. A szakirodalmi szerzők osztálya.
Ebbe az osztályba a VI.l. és VII.I. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
szerzők és a VI.2. és VII.2. pontban meghatározott f.ltét.leknek megfelelő örökösök
tartoznak.

xI.2.2, A szépirod almi szerzők osztály a.



Ebbe az osáályba a VI.3. és VII.I. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő
szeruók és a VI.4. és VII.2. pontban meghatátozott feltételeknek megfelelő orókosok
tartoznak.

xI.2.3. Kiadók osztálya.
Ebbe az osztályba a YlI.4. pontban meghatátozott feltételeknek megfelelő kiadók
tartoznak.

xI.3. A Taggyűlés kizarólagos hatáskörébe tartozik:

xr.3.t.

az Alapszabály, a Tagsági Szabályzat, a Szewezeti és Mtíködési Szabályzat, a
Felosztási Szabályzat és aPáLyazati Szabályzat megáIlapítása és módosítása, valamint
az S4t.89. $ (8)' (11) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével a Támogatási
P o l itika me ghatát ozása,

xI.3.2. az Egyesiilet más trírsadalmi szewezettel való egyesülésének, úgyszintén
feloszlásanak kimondása,

XI.3.3. a Taggyrílés tagjai közül osáályonként a vezetőségi, valamint az FB tagok
megválasztása és visszahívása, avezetőség és az FB éves beszrímolójrínak elfogadásá

xI.3.4. a Taggyulési Ügyrend megállapítása és módosítása,

xI.3.5. a vezetőségi, valamint azFB tagok esetleges díjazásánakmegállapítása,

xI.3.6. a közhasznúsági jelentés elfogadása, amelyről az éves beszámoló (mérleg és
eredmény kimutatás) jóvahagyásával egyidejűleg dönt. Az éves beszámolót az
Egyesület a sziímviteli rendelkezések és a közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó
törvényi rendelkezések figyelembevételével készíti el. . Azéves beszámolót elfogadását
követően az egyesület a honlapjríra felteszi.

xI.4. A Taggyűlést évente egy alkalommal kell összehívni (rendes Taggytilés).
Rendkívúli Taggytilést kell <jsszehívni, ha az Alapszabály rendelkezései szerint a
Taggyűlés hatáskörébe tartoző ügyben kell dönteni, ha az összehívást a bíróság
elrendeli, vagy ha azt a Taggytilés mindhárom osúátya osztályonként külön_külön]
egyszerii szótöbbséggel (50% feletti szavazat) írásban, az ok és a cél megjelölésévei
kéri. Sziikség esetén a rendkívüli Taggytílés bármikor összehívható.

xl.s. A Taggyűlést a Vezetőség hívja össze.

xI'5.1. A tagokat a Taggyrílés összehívásáról írásbeli, a Taggyűlés helyét, időpontját,
napirendjét l'artalmaző meghívóval kell értesíteni. A meghivókát legalább a Taggyuíost
megeIőző 15 nappal el kell küldeni.

xI.5.2. A tagok meghívójanak a XI.5.1. pontban említetteken felül tartalmaznia kell a
hatwozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló
tájékoztatót is.



xI.5.3. A Taggyűlésről egy országos napilapban, legalább a Taggytílést megelőző 15
nappal közzétett közlemény útján kell a nyilvánosságot értesíteni. A kózlemény
tartalmára a XI.5.1. pont azirányadő

xn. Részvétel a Tagg5rűlésen

x[.1. A Taggyűlésen a tag csak személyesen vehet tészt,'képviselő útjrín taggytílési jogait
nem gyakorolhatja. Kiadók képviseletében a taggytílési jogokát u őég"gyrétt."
bejegyzett törvényes képviselő(k) jogosultak gyakorolni, l tö*é''yeí iépviselő
akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által adott meghatalmazás szerint a kiadó
munkavállalój a is j ogosult elj árni.

xII.2. A Taggyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell
tiintetni a tag nevót (cégét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a Taggyrilés
elnöke és a jegyzőkönywezető aláírásával hitelesíti

XIII. A Tagryűlés hatát'ozatképessége

xilI.t. A Taggyűléshatározatképes, haazona tagok több mint fele jelen van.

XIII.2. Ha a Taggyűlés nem hatfuozatképes, a Taggyílós időpontjától számított 15 napon
beltili bármely időpontra az ercdeti meghívóval összefiívott második Taggytiléi az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek szálmára tekintét nélkül
határozatképes. Az eredeti meghívóban a tagokat té!ékoztatni kell az azzal
összehívott második Taggyűlés határozatképességét megállapító rendelkezésről.

XIII.3. A Taggyílés folyamán történő esetleges eltávozásokra tekintettel hatánozat-
képességet napirendi pontonként is meg lehet állapítani.

XIII.4. A meghívóban nem szereplő ügyben a Taggyulés csak akkor hozhat döntést, ha a
Taggyűlésen valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem szereplő ügyben
történő döntéshozat alhoz minden megj elent tag egyhangúlag hozzqarul.

xlv. Döntéshozatal

xN.l. A Taggyűlés hatfuozatait - ha az Alapszabá|y vagy a Taggytilési Ügyrend eltérően
nem rendelkezik - az Alapszabály XIII. pontja szerinti hatfuo-zatképességnek
megfelelően számítva nyí|t szavazással, a leadott szavazatok egyszeni to_bbsefeve1
hozza. A Tagg1'tílés nyilviános.

XIv.2. A Taggyűlés az Alapszabály II., VII, XI.3.1., XI. 3.3., XI.3.4., XIIL2, XIII.3.,
XIII.4., XIV.2., xIV.3., pontjaiban és a Taggyűlési Ügyrend IV.l. pontjában
meghatérozott ügyekben, valamint az éves beszámoló jővéhagyása trírgyáüan iitko'
szavazás helyett, csak akkor hozhat nyílt szavazással' á leaoott- szavazatok
haromnegyedes többségével döntést, ha a Taggytilésen a tagok kétharmada
megjelent. Az Alapszabály I., m. VI., VIII. pontjaiban meghatfuozittügyekben csak
azol<kal a feltételekkel hozhatő nyílt szavazással dontés, ha a taggytilésen
valamennyi tag megjelent, és a leadott szavazatokhoz képest számitvaiÉyr'*gn
határozatot hoz a Taggyrílés. Az előző két mondatban móghatátozott szaialyo{at
nem kell alkalmazni, és a határozatot a XIV'I. pont szerint kell megho zni, ha a
megjelölt alapszabályi vagy ügyrendi rendelkezések módositása,vagy hátályon kívtil
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helyezése jogszabályváltozás vagy más objek!íy, az Alapszabály, illetve azlJgyrend
elfogadasakor előre nem'láthato 

\lirulmény folytrín vatit 
'ztit 

ségessé. n 
'orl 

rrogvilyen, a jogszabályváltozáson 
|ivtili objektív kortilmény u.aiti-., a Taggyulés dönt'aleadott szavazatokegyszeni ttibbségévél. ' ------

xIV'3' Az Alapszebály xl.3.2..pontjában meghatfuozott ügyekben nyílt szavazással, aleadott szavazatoh'hoz képest számitottegyhangú uat{íozattit éskizarólae uai^ i,esetben hozhatő határozat,' ha a Taggyűlésen ,ralamennyi tag megjelent' észökkenőmentesen biztosítható aZ Áhpszabály III.2. pontjábarr felsorolt
tevékenységek folyamatos ellátása. Az e]!! mondatban 

^iguí*orou szatatyt
nem kell alkalmazni, és a hatérozatot a XIV.I. pont szerint iell meghozti,ha'a
megjelölt 

_ 
döntes jogszabályváltozás ,ragl más objektív, az Alapszabály

elfogadásakor előre nem látható körülmény}óryt,i" válik szükségessé. A;óL ho'íilyen körülmény beállt-e, a Taggyrilés dbnt a leadott ,rur*űok osztflyánker':t
kül<'n-külön sziímított legalább 31 4 - es többsé gével.

xv. Taggyűlési üryrend

A XI.3.3. pont szerinti választás és visszahívás szabályairól, a Taggyulési jegyzőkönyv
elkészítéséről és tartalmfuől, továbbá a Taggyűlés működéséveí" kap.rotuíó, .gyÉukérdésekről szóló részletes, u j:.1:1 etapszáüály rendelkezéseivel összhangban állórendelkezéseket az Alapszabály mellékletétképezőTaggytílési Úgí;il tartalmazza.

xvl. A Vezetőség

xvl'l. A Vezetőség az Egyesület legfels ő ngyintéző _ képviseleti (vezető) szerve.

xvl2. A Vezetőség hatáskiire

xvl'2'l' A Vezetőség hatásköÉbe tartoznak mindaz ok azügyek, amelyeket a jelen
Alapszabály kifejezetten a Vezetőség hatáskörébe utal, továbbá e nélkül is mindazok
1z ngvek, amelyekben- a' döntést a jelen 

llapszabály nem utalja a Taggyrilés
hatáskörébe. A Vezetőség hatáskffét azszMszitoi'a.á szerint uivl.z.z.frJntu*

átruházhatja.

xv I.2.2. A Vezető s é g kizfu őlago s hatásköréb e tarto zik :

Xvl2'z't, az Egyestilet, Adatkezelési Szabályzatiának, valamint mindazonbelső szabály1atának a megállapítása és módosítása, amely nem tartozik a
Taggyűl és kizar őlagos hatáskörébe,

Xvl.zl2. az Egyesület közhasznúsági jelentésének, mérlegének és számviteli
beszámolójanak előzetes véleményJzése' javaslat az egyesület mtiködési
költségeinek me ghatár ozásár a,

XvI'2'2'3' az Elnök, valamint az igazgatő megválasztása és visszahívása, az
igazgatőv al szemben - ha az igazgato munkavi ízonyban vagy munk av é gzéste

ll



irányuló egyéb jogviszonyban áll - amegválasZáson és visszahíváson kíviil amunkáltatói jogok, szakmai_társadalmi--kti'or.ti *.gurzatás esetén pedig. amegbízói jogok gyakorlása,

XvI'2'2'4' döntés a |aqág! ügyekben, ideértve a tagok közleményei tagságfeltételét jelentő szémánák, á tug'ae szempontjából figyelembe vehetőfolyóiratok címeinek, valamint u'iá,gai1 öd.#;.[ a megállapítását ésmódosítását,

xvI'2'2'5' a vezetőségi ügyrend elfogadása és módosítása.

XvI'3' A. Vezetősé g .7 t^agből áll. Tagiait öt évre (válasáási
újraválaszthatók. A Taggyűlés s ágot a szakirodal mi szetző,
osztáIy és 3 tagot a kiadói osztá\y tágui to"tit ,i|;;.--

c'iklus) választják. A tagok
1 tagot a szépirodalmi szirző

xVI'4' A Vezetősé get azElnök vagy azIgu,gatóhívja össze.

xvl's' A vezetőségi tagokat a Vezetőség összehívásáról ínísbeli' az ülés helyét, időpontját,napirendjét, a határozatképtel-enség to*tú'nényeiről és á 'szavazati 
joggyakorlásríról szóló tájékonaót taialmazó meghívóval kell jrtesiteni. 

Srirgősesetben a Vezetőség telefax vagy E-mail, útján vagy telefonon is cisszehívható.

xvl'6' A vezetősegi ü1ések nyilvánosak. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon avezetőségi tagok több mint fele jelen van. 
_-o_

xvl'7' Ha a vezetőségi ülés nem hatiírozatképes, az ülés időpondától szrámított 15 naponbelüli bármely időpontra újabb tiie't' t.ri összehívni, a megismételt üléshatarczatképességéreX^Vl.6.pontbanelőírtakazirányadők.
xvl'8' A vezetőségi 

'tilés rotyamrin torteno esetleges eltávozáso6a tekintettei ahatározatképességet napiróndi pontonként is meg lehet állapítani.

xW'9' A meghívóban nem 
_szereplő ügyben a Vezetőség csak akkor hozhatdtintést, havalamennyi vezetőségi tag jele;"uun, o'.u á.lrriuou* nem szereplő ügyben valódöntéshozat alho z. gyt'*g,iiug ho zz$ fu uh

xvl'l0' A Vezetőség hatuozatut az Alap^szabály XYI.2.2.3. pontjában meghat átozotttigyek közül az Elnök és az lgazgaiő megiálasnásrára és visszahívás fua vonatkozőügyekben titkos, egyébként ns|ilt ,ruí*u'd-r' lu * Alapszabály vagy aVezetőségi Ügyrend eltérően nem rendelkezik, a leadott ,rii*átor egyszenÍszótöbb sé g év el ho zza. S zav azategyenl ő s é g 
" 
r"|ei *Elnök szav azata dönt.

xu'11' Az Alapszu]2atv XvI22j. pontjában meghatérozott Íigyekben csak valamennyitag jelenlétében, és a leaáott szavazatől<hoz képest számított kétharmadosszótöbbsé g gel ho zltatő érvénye s határ ozat.

xvl'12' A Vezetőségi Ügyrend VI., vII.,,VIII.'és IX. pontjrínak módosítása vagy hatályonkívül helyezése tugyában csak uutu*.Áíi_'ü* jelenlétében Á egyhanguhatár ozatta| dönthet a Íezető s ég.
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xvl'13. Azigazgató visszahívásrínak előfeltételeit a vele, az Alapszabály XYI.2.2.3. pontjaaIkalmazásával kötött munka-, munkavégzésre irányuló egyéb ioguir"onylétesítésére irrányuló vagy megb ízási szeruődés tartalmazzá.

xVI'14' Az Elnök a visszahívásiára vonatkoző hatfuozat megho zatalábannem vehet részt
az e kérdésben történő határozathozatal során ahaárőzatkep"sseg megállapításanil
őt szánításon kívül kell hagyni, továbbá a vezetőségi ülést rrern ué"ettieti. 

'

xvl'15' A Tagsági Szabályzatban meghatározotttagkizérás,illetve egyéb érintett jogosulttá
minősítés ügyében a Vezetőség csak az étintetttag osztály áiőztartozó valamennyi
vezetőségi tag jelenlétében dönthet. A hatfuoáot a iezetőség az itt említett
vezetősógi tagok egyszeni szótöbbség év el hozza.

xvl'l6' A Vezetőség a Alapszabály XvI.2.2.3. pontjában megbaténozott ügyek közi! azElnök é's azlgazgató megválasztása és visszahívasa kúetelével - ülésen kívül is
határozhat.'Az ülésen kívül javas olthatétozat tewezetét maximum 5 napi hatándő
túzésével írásban kell a Vezetőség tagjaival közölni, akik szaiazatukat ításban - azírásbe]i tewezetmegfelelő zarudékolnával adjakmóg. e szav,azáseredményéről ésa hatátozatól, valamint annak keltéről a tagokat ai utolsó szavazat beérkezését
követő 8 napon belül az Elnc|k vagy azlgazgátő írásban tájékoztatja. Ha legalább 4vezetőségi tag kéri, a Vezetőség ülését ahatározattervezőt megtárgyalásiíra összekell hívni.

xvl'l7' A vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni' amelynek tartalmára aVezetőségi Ügyrend rendelkezései iiányadók.

xvl'l8' A Xvl'2.2.3. pont szerinti választás és visszahívás szabályairól, a jegyzőkönyv
készítéséről és a Vezetőség múködésének egyéb kérdéseiről á j.t.n Aiaiszabaly?sazSZMSZ keretei között a Vezetőségi Ügyrend rendelkezik.

XVII. Feltiryelő Bizottság (FB)

xVII'l' Az F_! az Egyesület belső, a tagok által létrehozott ellen őrzó szerve. Ennek
keretében az Egyesület rigyintéző lépviseleti szervétot, továüu á az Etnöktil, ;igazgatőtől' valamint az Egyesület vózető állású munkavállalóitól jelentest vagyfelvilágosítást kérhet' az Egyesület könyveit és iratait 

'n.gui;'g'ílhatja.
XVII'l'l' Az FB tagsa az Egyesület bármely szervének ülésén tanácskozási joggal
résá vehet.

xvll'l'2. Az FB köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdemé ny ezni, ha anói {rrr"rtudomást, hogy

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sertő esemeny 1mútÁná$ tortént' amálynek megsztintetése
vagy 

..következményeinek elharítása, illetve enyhítés e- az iitézkedésie jotosult
vezető szerv d<intését teszi szükségessé;

b) avezető tisztségviselők felelősségét megal apozótény merült fel.
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xvil.l.3. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványfua -
annak megtételétől sziámított harminc napon belül _ <jssze kell hívni. E hatríridő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívásara a felügyelő szerv is
jogosult.

xv[.l.4. Ha az arra jogosult szerv a törvényes miiködés helyreállítása érdekében
sziikséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

xvII.2. Az FB köteles megvizsgálni a Taggyűlés elé kerülő éves beszámolót, a
költségvetést, mérleget és vagyonkimutatást. Yizsgálatának eredményét az FB
elnöke ismerteti, e nélkül az éves beszámolóről, a költségvetésről, és a mérlegről
nem hozható érvényesen határozat.

xvII.3. Az FB dönt a Vezetőségnek a XVI.2.2.4 pont alapjrín a tagsági jogviszonnyal
kapcsolatos döntése ellen a tagsági SzabáIyzat szerint benyújtott kérelmekről.

xvII.4. Az FB 5 tagból áll. Tagjait öt évre (választási ciklus) vá|asztjéú<. A tagok
i$raválasrthatók. Az FB tagjai közül 2 tagot a Taggyiilés szakirodalmi szeruő
osztáIyáből, 1 tagot a Taggyűlés szépirodalmi szerző osztá|yából, és 2 tagot a
Taggyűlés kiadó osztáiyáből kell választani a TaggyűIési Üg;''rend megfelelő
szabályainak alkalma zásáv a|.

xvll.s. Nem lehet azFB elnöke vagy tagja azaszemély, aki a) avezető szerv (vezetóség)
elnöke vagy tagsa, b) az Egyesülettel a megbizatásén kívüli más tevékenység
kifejtésére iranyuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél
szerinti juttatásából részesiil - kivéve a barki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet á|tal tagjának a tagsági
jogviszony alapjén nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatast _,

illetved)aza)-c)pontbanmeghatfu ozottszemélyekhozzátartozója.

xvII.6. Az FB ülését sztikség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
Az FB ülését az FB Elnöke hívja össze, írásbeli, az ülés helyét' időpontját,
napirendjét, a hatfuozatképtelenség következményeiről, és a szavazati jog
gyakorlásaról szóló tájékoztatőt tartalmazó meghívóval. Stirgős esetben az FB
telefax vagy E-mail útjan vagy telefonon is összehívható. Az FB ülés
határozatképes, ha azon az FB tagok több mint fele jelen van. Ha azFB ülés nem
hatfuozatképes, az ülés időpontjátől szánitott 15 napon belüli bármely időpontra
az eredeti meghívóval összehívott második FB ülés az eredeti napirenden
szereplő tigyekben a megjelentek szilnára tekintet nélkül határozatképes. Az FB
határozatait nyílt szavazással, és ha az Alapszabály vagy azFB Ügyrend eltérően
nem rendelkezik, a leadott szavazatok egyszení szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az FB Elnök szavazata dönt. Az FB ülésein
elhangzottakról készült jegyzőkönyvről, továbbá az FB működésének egyéb
kérdéseiről azFB Ügyrendje rendelkezik. Az FB tigyrendjét _ első ülésén - 

^ueuállapítja meg.
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XVIII.

xvIII.l. Az Elnök az Egyesület képviselője. Az Elnök az Egyesületet bel- és külft'ldi
személyekkel szemben, továbbá hatóságok előtt egy személyben képviseli. Az Egyesiilet
nevében aláírásra egyedül jogosult' azaz teljes nevét hiteles (cég_) al-áitási nyitatkőidtanak
megfelelően önállóan fuja az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá.

XVIII.2. Az Elnöknek a képviseletben történő akadályoztatása esetén az Egyesület
nevében történő aláításra brírmely két vezetőségi tag együttesen jogosult,-azaz az
aláírő 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
köziil ülés-levezető elntiköt választ.

XVIII.4. Az Eln<iköt a Yezetóség - tagjai közül - a XYI.2.2.3. alapjén' a Vezetőségi
Ügyrend megfelelő szabáIyu siirint öt évre váIasztja. az Bhók újraválasztható.
Visszahívá sára a megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

xlx. Igazgatő

xlx.l. Az igazgató az Egyesület képviselője, munkaszervezetének vezetője. Az igazgatői
tisztség ellátható munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy
szakmai-közéleti-térsadalmimegbizatáskeretében.AzigazgatőazEgyesüleietbeí_
és külft'ldi személyekkel szemben, továbbá hatóságok előtt egy- személyben
képviseli. Az Egyesület nevében aláírásta egyedül j ogosult, azaz tefes nevét hiieles
(cég) aláítási nyilatkozatiínak megfelelően önállóan íqa az Egyesület előírt,
előnyomott vagy nyomtatott neve alá.

xlx.2. Az igazgatót a Yezetőség a jelen Alapszabály xvI.2.2.3. pontja alapján, a
vezetőségi ügyrend szabályat szerint határozatlan időre választja. Az igazgatő
visszahívásara a megválasztás szabá|yait kell megfelelően áttut-*ni., Az
igazgatőval szemben a munkáltatói, illetve a megbízói jogokat egyebekben a
Vezetőség gyakorolja.

xlx.3. Az lgazgatő az Egyesület munkaszewezetének egyszemélyi felelős vezetője, az
Egyesület valamennyi munkavállalójával szemben munkáltatói jogokat gyatorol.
Az igazgatő az Egyesület megbízottaival szemben megbízói jogot gyakorot.
Minden olyan ügyben dönthet, amelyet jogszabály, vagy a jelen atapszabbty nem
utal más szerv' illetve az Egyesület felettes szervei hatáskorébe. Döntései nem
állhatnak ellentétben az Egyesület felettes szerveinek döntéseivel.

xlx.4. Az lgazgató, illetve az általa ezze! megbizott személy, tanácskozási joggal résá
vehet az Egyesület valamennyi, a jelen Alapszabályban vagy Jgyáu belső
szdbályzatbanmeghatározottszervénekülésein.

xlx.s. Az igazgatót a képviseletben történő akadályoztatiísa esetén két, az SZMSZ-ben
ilyen képviseletre feljogosított munkaválaló helyettesítheti. Az lgazgatő
képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportj ára nézve az Egyesül et szlytsz-
benmeghatátozottmunkavállalőiraátnlhénhatja.
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xlx.6. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök és a Gazdasági
Yezető,vagy Mlgazgató és a Gazdasági Vezető együttesen, jogosult gyakorolni.;

xlx.7. Az lgazgató felel az Egyesület számviteli jogszabályokban előírt beszrímolási
kötelezettségének teljesítéséért, és aZ Egyesület könyveinek szabályszerú
vezetéséért. Az Egyesület tevékenységéről, vágyonaról, a 

_beszedett 
és felósáott

jogdíjak mértékéről évente egy alkalommal beszrimol a Vezetőségnek. E
beszámoló képezi az Egyesület Taggyűlése elé kerülő besziímoló alapját.

XX. Egyéb rendelkezések

xx.l. Az Egyesület működése soriín keletkezett iratokba bárki megkötés nélkül betekinthet,
amennyiben ez az Egyesület, illefue mások jogát vagy jogos érdekét _ különös
tekintettel a személyiségi jogokra, a személyes adatok és a szellemi alkotások
védelmére valamint az ilzleti titokra - nem sérti, vagy nem veszélyezteti. A mások
jogait vagy jogos érdekeit sértő iratok (adatok) körét azadatkezelési szabélyzatban
kell meghatérozni. Az iratbetekintés lehetőségét az egyesületlgazgatőjabiziosítja a
betekinteni szándékoző számáraelőzetes igénybej elentés alapjan.

xx.2. Az Egyesület működésének módját, a szolgáItatásai igénybevételének a
módját, és a besziímolói közléseket az Egyesület honlapján kell nyilvránosságra
hozni. A Taggyulés és a Vezetőség határozatairól olyan nyilrra''tartást kell vezeínt,
amelyből avezető testületek döntéseinek tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene
szav azók számar ánya, valamint személye me gállapítható.

A Taggyulés és a Vezetőség döntéseit az Egyesület honlapján történő
megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni és az érintettekkel közölni.

xx.3. Az Egyesület Taggyiilésének, valamint Vezetőségének és az FB-nek a
hatánozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. $ b) pont], élettársa (a továbbiakban egytitt: hozzátartozó) a
hatátozat alapján

a) kötelezettségvagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhaszrtu szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szewezet által tagtrának, a tagsági jogviszony
alapjan nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

xx.4. A közhasznú szewezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet _ így az Egyesület - vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szewezetnél töltött be _ annak megszűntét megelőző két év-ben legalább
egy évig ' vezető tisztséget, amely az adőzás rendjéről szóló törvény szerinti
koztartozását nem egyenlítette ki.

xx.s. A vezető tisztségviselő (a Vezetőség, az FB tagja valamint az Elnök és azIgazgatő),
illetve az ennek jelölt szemóly köteles valamennyi érintett közhasznú szewez,etet -
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ennek megfelelően az Egyesületet is _ előzetesen tajékortaffii arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejtileg más közhas znú szewezeürél is uetott.

xxl. Az Egyesület megsziinés

Az Egyesület megszűnik feloszlással, más trársadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással,
illetőleg megszűnésének megállapításával.

_ vége -

Az alakuló ülés által 2001. február 27. napján elfogadott, a 2001. szeptember 28_Í, a 2009.
május 20-i Qna09 sz. kőzgyűlési határozattal) a 20t0. május t7-i Ql20t0 sz. kózryűlési
határozattal) a 2011. május 2-i, valamint a20t2. áprÍlis 24.-i2t20t2 sz. és a 2013. me;ís zz-i
2. számű Taggyűlésihatátozattal módosított alapszatay erységes szerkezetbe foglakal

Budapestenn 2013.május 23. W
elnök
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