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A DIGITALFILM Filmalkotók Magyarországi Digitális Jogkezelő Egyesületének 
 

 
TAGSÁGI SZABÁLYZATA 

 
 
 
 

I. AZ EGYESÜLETI TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE: 
 
I.1. Az Egyesülethez csatlakozhat – az Alapszabály IV.1. pontjában meghatározott szerzői 
felhasználási jogait átengedéssel, illetve megbízással az Egyesület jogkezelésébe adva – az a 
bel- vagy külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy 
természetes személy, aki vagy amely az Szjt. 64. § (3) alapján filmelőállítónak minősül és a 
filmelőállító jogutódja az Egyesület által kezelt, a IV.1. pontban meghatározott jogok , illetve 
díjigények tekintetében. 
 
I.2. A tagsági viszony a belépni kívánó tag tagfelvételi kérelme alapján az Elnökség 
tagfelvételt elrendelő döntése és az ezzel egyidőben történő Tagnévsorba való bejegyzéssel 
jön létre. Az egyesületi tagság feltétele, hogy a belépni kívánó tag ismerje, elfogadja és 
magára nézve kötelezőnek ismerje el az Egyesület Alapszabályát, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, Felosztási Szabályzatát, Tagsági Szabályzatát, valamint írásbeli nyilatkozat 
formájában megbízza az Egyesületet az Alapszabály szerinti  szerzői vagyoni jogai 
kezelésével, és írásbeli nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy az Egyesületbe történő 
belépését megelőzően semmilyen más jogkezelő szervezetnek, illetve semmilyen más 
természetes- illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságnak nem adta át ezen jogait, sem a Magyarország területére, sem külföldön 
semmilyen jogcímen, sem átruházás, sem felhasználási engedély formájában.  
 
Amennyiben az Egyesületbe tagként belépni kívánó Szerzői Jogosult a fenti nyilatkozatot 
megtette, azonban a nyilatkozat ellenére az Egyesületbe történő belépést megelőzően más 
jogkezelő szervezetnek illetve más természetes vagy jogi személynek, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak átadta az Alapszabályban 
meghatározott szerzői vagyoni, illetve szomszédos jogait akár átruházás, akár felhasználási 
engedély útján, úgy a Szerzői Jogosult tűrni köteles, hogy a részére járó jogdíjat a jogdíjak 
Egyesület által történő felosztását követően az Egyesület azon személy részére fizesse ki, 
akire a Szerzői Jogosult a szerzői vagyoni és szomszédos jogait részben vagy egészben 
átruházta.  
 
I.3. Ha a tagfelvételt kérő személy az Alapszabály VI. pontjában előírt tagsági feltételeknek 
megfelel, továbbá az Alapszabályban és a jelen Tagsági Szabályzatban meghatározott alaki 
követelményeket teljesíti, az Elnökség a jelentkezőt tagként felveszi, és erről a tagot a tagsági 
okirat Egyesület képviselője által aláírt példányának megküldésével értesíti. 
 
 

II. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE: 
 
II.1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

- a tag kilépésével,  
- a tag kizárásával vagy  
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- a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével.  
 
A tagsági jogviszony – a tag halála illetve jogutód nélküli megszűnése kivételével – az erről 
hozott elnökségi döntés napján szűnik meg. 
 
II.2. A tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetéséhez az elnökségi ülésen jelenlévő 
tagok legalább többségi támogató szavazatával meghozott elnökségi határozat szükséges.  
 
A tagot az Egyesületből ki lehet zárni,  
 

a) ha súlyosan megszegi az Alapszabály VII.2. pontjában meghatározott kötelezettségeit, 
vagy ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti azokat; 

b)  ha az Egyesület érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít; 
c)  ha a taggá válást követően tartósan nem tesz eleget az egyesületi taggá válás 

Alapszabály VI.3. pontjában meghatározott feltételeinek; 
d)  ha a tag jelen Szabályzat I.2. pontjának 2. bekezdése alapján és az Alapszabály VI.4. 

pontja alapján tett nyilatkozata valótlannak bizonyul; 
e) ha a tag írásbeli nyilatkozatával tiltakozik művei felhasználásának közös jogkezelés 

körében történő engedélyezése körében. 
 
A tagság a kizárásról szóló döntés meghozatalának napján, ha pedig a kizárás a II.2. d) 
pontján alapul, a határozat meghozatala naptári évének utolsó napján szűnik meg. A 
kizárásról a kizárt tagot írásban kell értesíteni. A kizárásról szóló döntést a kizárt tag a 
kizárásról hozott határozat közlésétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
Az Elnökség köteles törölni a kizárt tagot a tagnévsorból. 
 
II.3. A tag az Egyesületből az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal léphet ki. Az 
Elnökség a soron következő ülésén köteles megállapítani a kilépés tényét, és köteles a kilépett 
tagot törölni a tagnévsorból, és erről köteles a kilépett tagot írásban értesíteni. A tagság azon a 
napon szűnik meg, amelyen az Elnökség megállapította a kilépés tényét. 
 
 

III. A TAGSÁGI OKIRAT 
 
III.1. A tagságról tagsági okiratot kell kiállítani. A tagsági okirat az Egyesületi tagság 
igazolására szolgál. 
 
III.2. A tagsági okirat tartalmazza: 
 

- a tag nevét, címét (székhelyét); 
- az egyesület által a tag javára végzett, az Alapszabály IV. pontjában meghatározott 

rendelkezések felsorolását; 
- a tagtól származó megbízást és meghatalmazást az előző pontban említett tevékenység 

ellátására; 
- a tagot megillető jogokat; 
- a tagot terhelő kötelezettségeket; 
- az Alapszabályra, a Felosztási Szabályzatra, a Szervezeti és Működési Szabályzatra és 

a tagsági jogviszonyra alkalmazandó egyéb belső szabályzatokra és jogszabályokra 
való utalást; 

- a tag aláírását; 

19
35
37
6



 3 

- az Egyesület képviselőjének aláírását. 
 
 

IV. AZ ELNÖKSÉG HATÁROZATAIVAL SZEMBENI JOGORVOSLAT 
 
IV.1. A tag az Elnökségnek a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos határozatával szemben a 
határozat közlésétől számított 15 napon belül kérelmet nyújthat be az Egyesület Elnökéhez. A 
kérelemnek megfelelő indokolást kell tartalmaznia, és a kérelmezőnek meg kell jelölnie 
azokat a tényeket, adatokat, amelyek alapján a tag az Elnökség döntését sérelmezi.  
 
IV.2. A kérelemről az Elnök a kézhezvételtől számított 30 napon belül dönt. Az Elnök 
döntésével szemben az Egyesületen belüli további jogorvoslatnak helye nincs.  
 
IV.3. A fenti rendelkezések nem érintik a tag jogát ahhoz, hogy az Elnökség határozataival 
szemben bírósági út igénybe vételével éljen a jogorvoslat lehetőségével.  
 
Kelt, Budapesten, 2015. 10. 08. napján 
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