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Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Alapszabálya 

 

I.  Általános rendelkezések 

1.1.  Az Egyesület neve 

1.1.1. Az Egyesület neve: Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület 

1.1.2.  Az Egyesület rövid neve: EJI 

1.1.3.  Az Egyesület idegen nyelvű neve: Bureau for the Protection of Performers’ Rights 

1.2. Az Egyesület székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. 

II. Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége 

2.1 Az Egyesület jellege 

Az Egyesület a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti közös jogkezelő 

szervezet, amely ellátja az előadóművészek vagyoni jogainak közös kezelését. Működésére, 

szervezetére, gazdálkodására az egyesülési jogra vonatkozó jogszabályok mellett a mindenkor 

hatályos szerzői jogi törvény (’Szjt.’) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2.2. Az Egyesület célja 

Az Egyesület célja az Szjt.-ben és az ahhoz kapcsolódó jogszabályokban foglalt rendelkezések 

szerint az előadóművészi jogi jogosultak jogainak közös kezelése, különösen a közös 

jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok saját nevében történő gyakorlása és érvényesítése az 

előadások felhasználóival szemben, továbbá a bíróság és a hatóságok előtt, valamint e 

jogosultak érdekeinek védelme. 

Az Egyesület célja a vonatkozó jogszabályok keretei között az előadóművészek szakmai-

közösségi, kulturális és szociális támogatása. 

Az Egyesület célja, hogy az előadóművészi jogok közös kezelését a Művészeti 

Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda jogutódjaként lássa el. 

2.3. Az Egyesület tevékenysége 

2.3.1.   Az Egyesület tevékenységi körében 

2.3.1.1. ellátja az előadóművészi jogi jogosultak jogainak közös kezelését, ezen belül 

különösen az előadóművészek közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogainak saját 

nevében, saját igényeként történő gyakorlását és érvényesítését az előadások 

felhasználóival szemben, továbbá a bíróságok és a hatóságok előtt, valamint e 

jogosultak érdekeinek védelmét; 

2.3.1.2. megállapítja a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit, illetve az Szjt-ben 

meghatározott esetekben vagy a más közös jogkezelő szervezetekkel kötött 

megállapodások alapján részt vesz ezek megállapításában; 

2.3.1.3. az előadóművészek közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogainak saját nevében 

történő gyakorlásából és érvényesítéséből befolyó jogdíjakat - az Egyesület 

működésével járó indokolt mértékű kezelési költségek levonását követően és az Szjt-

ben meghatározott kivételekkel - felosztási szabályzata alapján felosztja az érintett 

jogosultak között, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e az Egyesületnek vagy sem; 

2.3.1.4. adatbázist vezet az előadóművészek jogainak általa végzett közös kezelése alá tartozó 

bel- és külföldi előadásokról, illetve azok előadóművészeiről és örököseiről; 
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2.3.1.5. együttműködik, illetve kapcsolatot tart és ennek keretében két- vagy többoldalú 

kölcsönös képviseleti szerződéseket köt a bel- és külföldi közös jogkezelést végző 

szervezetekkel; 

2.3.1.6. együttműködik, illetve kapcsolatot tart az előadóművészek érdekeit képviselő bel- és 

külföldi, valamint nemzetközi szervezetekkel továbbá az előadóművészek jogainak 

közös kezelését koordináló nemzetközi szervezetekkel, tagságot tart fenn az ilyen 

szervezetekben; 

2.3.1.7. az általa ellátott közös jogkezelési feladathoz kapcsolódóan tagjainak jogi tanácsadást 

és egyéb szolgáltatásokat nyújt; 

2.3.1.8. a vonatkozó jogszabályoknak és a Felosztási Szabályzatok (támogatási politika) 

rendelkezéseinek megfelelően, az Szjt. rendelkezései alapján az erre fordítható 

forrásokból és módon támogatja az előadóművészek érdekét szolgáló egyéb célokat, 

így különösen kulturális, szociális, szakmai-közösségi, szakmai képzést, 

továbbképzést szolgáló célokat, továbbá az előadóművészi teljesítmények jogszerű 

felhasználásának elősegítését is. 

2.3.2. Az Egyesület a közös jogkezelést nem vállalkozási tevékenységként végzi, 

bevételeiből nyereséget nem képez.  

2.3.3. Az Egyesület saját honlapján közzéteszi Alapszabályát, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, tagsági szabályzatát, díjszabásait, felosztási szabályzatát, éves 

beszámolóját, tagjainak és az általa képviselt jogosultak névsorát, továbbá azon 

szervezetek névsorát, amelyekkel képviseleti szerződést kötött, továbbá a jogszabályi 

kötelezettség és belső szabályzatai alapján ily módon nyilvánosságra hozandó egyéb 

adatokat és dokumentumokat. 

2.3.4. Az Egyesület tevékenysége ellátása érdekében társadalmi szervezetek szövetségéhez 

csatlakozhat, illetve ilyen szövetség létrehozásában közreműködhet. 

III. Az Egyesület gazdálkodása 

3.1. Az Egyesület céljainak és feladatainak teljesítése érdekében, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően, az Elnökség által előkészített, Választmány által 

elfogadott éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Az éves költségvetésben 

szabályozott gazdasági év január 1-től december 31-ig tart. 

3.2. Az Elnökség a gazdasági évet követő négy hónapon belül a költségvetés 

végrehajtásáról a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolót köteles készíteni 

és jóváhagyás céljából a Választmány elé terjeszteni.  

3.3.  Az Egyesület a mérleg, továbbá az eredmény-levezetés, az eredmény-kimutatás 

tételeit a jogszabályok előírása szerinti tartalommal tagolja. Az Egyesület az 

üzemeltetési, fenntartási költségeit és az egyéb közvetett költségeit az egyesülési 

jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló törvény szerint osztja meg.   

3.4.  Az Egyesület beszámolóját független könyvvizsgáló ellenőrzi.  

3.5.  Az Egyesület kettős könyvvitel vezetésére és a számvitelről szóló törvény szerinti 

éves – nem egyszerűsített – beszámoló készítésére köteles. Az Egyesület az 

eredmény-kimutatásában az egyéb, jogszabályban meghatározott adatokon túlmenően 

köteles feltüntetni  
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3.5.1. az adott üzleti évben felosztott és fel nem osztott jogdíjak összegét a teljesítmények 

fajtájaként és vagyoni jogonként; 

3.5.2. levont kezelési költséget a teljesítmények fajtáiként, vagyoni jogonként és 

jogcímenként; 

3.5.3. a más közös jogkezelő szervezetnek felosztás céljára átadott jogdíjak összegét a 

teljesítmények fajtáiként, vagyoni jogonként és közös jogkezelő szervezetenként; 

3.5.4. a jogdíjak jogosultak érdekében történő, 2.3.1.8. pont szerinti felhasználását, 

megjelölve a támogatás nyújtásának időpontját, jogcímét, jogosultját, mértékét és 

egyéb lényeges feltételeit; 

3.5.5. szerzett tagdíjbevételt; 

3.5.6. kapott támogatást. 

3.6.  Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait a számviteli politika határozza 

meg.  

3.7.  Az Egyesület tartozásaiért maga felel, tagjai – a tagdíjon túlmenően – az Egyesület 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

3.8.  Az Egyesület kiegészítő vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása 

érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet és ennek eredményét csak az Szjt. által 

meghatározott célokra használhatja fel.  Ilyen tevékenység ellátására az Egyesület jogi 

személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot alapíthat. Az 

Egyesület nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 

3.9.  Az egyesületi vagyon kizárólag az Egyesület célja szerinti tevékenység ellátásához és 

magának a vagyonnak a fenntartásához használható fel. 

3.10. Az Egyesület bevételei 

3.10.1.  a közös jogkezelés gyakorlásával elért bevételek; 

3.10.2. amennyiben a Választmány jogkörében eljárva egyesületi tagdíj bevezetését írja elő, a 

tagok által fizetett tagdíjak; 

3.10.3 kiegészítő vállalkozási tevékenységből származó bevételek; 

3.10.4. magán- és jogi személyek által nyújtott támogatások, adományok; 

3.10.5. pályázaton elnyert bevételek; 

3.10.6. átmenetileg szabad pénzeszközök kamatai/pénzügyi műveletek bevételei; 

3.10.7. a felhasználók kérelmére és a jogosultak hozzájárulásával végzett adattovábbításból 

származó bevételek;  

3.10.8. a felhasználóknak költségtérítés ellenében nyújtott tájékoztatás ellenértékeként befolyt 

bevételek;  

3.10.9. egyéb bevételek.  

3.11. A közös jogkezelésből származó bevételek csak az Szjt-ben meghatározott célra, 

módon és mértékben használhatóak fel, a jogosultaknak felosztandó díjból – az Szjt.-

ben meghatározott kivételektől eltekintve – levonásnak nincs helye. Az Egyesületnek 

felosztás céljára átadott jogdíjból csak a felosztás indokolt költségei vonhatók le. 

 

 

3.12. Az Egyesület költségei: 

3.12.1. kezelési költség;  

3.12.2. kiegészítő vállalkozási tevékenység költségei; 

3.12.3. támogatások. 
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3.12.4. A közös jogkezelés gyakorlásával elért bevételekből csak az Egyesület fenntartására 

indokolt mértékű kezelési költség vonható le. A kezelési költség akkor indokolt, ha a 

közös jogkezelő tevékenység ellátásához szükséges, az érintett jogosultak számára 

hasznos, és a rendes és okszerű gazdálkodás során merült fel. 

IV. Az Egyesület tagsága 

4.1. Tagság keletkezése és megszűnése 

4.1.1. Az Egyesületnek kizárólag előadóművész és az előadóművész örököse lehet tagja. Az 

Egyesület pártoló tagjai lehetnek az előadóművészek országos érdekképviseleti 

szervezetei. 

4.1.2.  Az egyesülethez bármely előadóművész tagként csatlakozhat, ha az Egyesület 

Alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek fogadja el és az 

előadóművészi közös jogkezelés ellátására az Egyesületnek kizárólagos megbízást 

adott.   

4.1.3.  Tag lehet az előadóművész örököse – ideértve a haszonélvezeti jog örökösét is – is, ha 

az öröklés tényét az Szjt-ben meghatározott kivonatos hagyatékátadó végzéssel vagy 

más megfelelő módon igazolja az EJI-nek, ha az Egyesület Alapszabályát és egyéb 

szabályzatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá ha az előadóművészi 

közös jogkezelés ellátására az Egyesületnek kizárólagos megbízást adott. 

4.1.4.  Az Egyesületnek pártoló tagja lehet az előadóművészek azon legalább öt éve 

bejegyzett országos szakmai érdekképviseleti szervezete, amely az érintett 

előadóművészeti ágban jelentős előadóművész tagsággal rendelkezik, ha az Egyesület 

Alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek fogadja el.  

4.1.5.  A tagfelvételi kérelmet az Elnökséghez írásban kell eljuttatni. A tagfelvételi 

kérelemben meg kell jelölni, hogy a tagjelölt az Egyesület négy szekciója közül a 

zeneművész, a táncművész, a színművész vagy az artistaművész szekciójába kéri a 

felvételét. A tag egy szekcióhoz csatlakozhat. A pártoló tag nem csatlakozik 

szekcióhoz.  

4.1.6.  A tagfelvételi kérelemről az Elnökség dönt. Ha az Elnökség döntésével a tagjelölt nem 

ért egyet, a Választmányhoz fordulhat jogorvoslatért. A Választmány a soron 

következő ülésén a tagfelvételről döntést hoz, amely ellen az Egyesület szervezetén 

belül további jogorvoslatnak helye nincsen. A jogorvoslati eljárás részletes szabályait 

a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

4.1.7.  Ha a tagfelvételi kérelmet előadóművész nyújtja be, úgy a döntéshez igazolni kell, 

hogy a tagjelölt az Szjt. által védett előadóművészi teljesítményt hozott létre. Ezt 

igazoltnak kell tekinteni, ha az Egyesület előadóművészi jogdíjat fizetett ki a 

tagjelöltnek, vagy ha a tagjelölt korábban sikeresen nyilvántartásba vetette a 

kereskedelmi célból kiadott hangfelvételeit az Egyesületnél. Ennek hiányában a 

tagjelölt szakmai képesítésének, tevékenységének dokumentálásával, vagy más 

megfelelő módon igazolja, hogy az Szjt. által védett előadóművészi teljesítmény 

létrehozásában korábban részt vett. 

4.1.8.  Ha a tagfelvételi kérelmet előadóművész örököse nyújtja be a 4.1.7. pontot az 

örökhagyó előadóművészre vonatkozóan kell megfelelően alkalmazni. 
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4.1.9.  A Választmány úgy határozhat, hogy az Egyesületnek csak olyan előadóművész, 

illetve ilyen személy örököse lehet tagja, akinek előadóművészi teljesítményei után az 

Egyesület a tagfelvételi kérelmet megelőző felosztási időszakban a Választmány 

határozatában meghatározott összegű előadóművészi jogdíjat osztott fel.  

4.1.10.  A tagság megszűnik a tag halálával kilépéssel, illetve kizárással. A pártoló tagság 

megszűnik a jogi személyiség megszűnésével, kilépéssel, illetve kizárással. 

4.1.11.  A tagot akkor lehet kizárni, ha az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségét a tag 

mulasztással, vagy tevőlegesen megszegte, és azt az Elnökség által a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban meghatározott eljárás alapján tűzött megfelelő póthatáridő 

alatt sem teljesítette, illetve orvosolta. A kizárásról az Elnökség dönt. A tag 

kizárásáról határozatot hozó elnökségi ülésen az érintett tagnak lehetőséget kell adni a 

védekezésre. Ha az érintett tag az Elnökség döntésével nem ért egyet, az ellen a 

Választmányhoz fordulhat jogorvoslatért. A Választmány a soron következő ülésén a 

tag kizárásáról döntést hoz, amely ellen további jogorvoslatnak helye nincsen. A 

jogorvoslati eljárás részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza 

meg. A tag jogait mindaddig korlátozás nélkül gyakorolhatja, amíg kizárását az 

Elnökség - jogorvoslati eljárás esetén pedig a Választmány - ki nem mondja. 

4.2. Tagok jogai 

4.2.1.  A tag jogosult az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni.  

4.2.2.  A tagok választhatók és a választási gyűlésen megválasztják az Egyesület legfőbb 

szerve, a Választmány tagjait. A pártoló tag az Egyesület szerveibe nem választhat és 

nem választható. 

4.2.3. A tag az Egyesület működésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tehet, 

véleményt nyilváníthat, bírálatot gyakorolhat, beadvánnyal élhet, amelyre az 

Egyesület testületei, illetve tisztségviselői legkésőbb 60 napon belül érdemi választ 

kötelesek adni. A tag a Választmány nyilvános ülésein jelen lehet.  

4.2.4.  A tagok számára az Egyesület térítésmentes jogi tanácsadó szolgáltatást nyújt. A jogi 

tanácsadó szolgálat nem nyújthat az ügyvédi tevékenységről szóló jogszabály hatálya 

alá tartozó szolgáltatást. 

4.2.5.  A tag az Egyesület egyéb szolgáltatásait a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott módon veheti igénybe. 

4.2.6.  Ha a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a pártoló tag a tag jogait 

gyakorolhatja. 

4.3. Tagok kötelezettségei 

4.3.1.  Ha a Választmány tagdíjat állapít meg, a tag köteles azt a Választmány által 

meghatározott határidőn belül megfizetni. A pártoló tag tagdíjat nem fizet. 

4.3.2.  A tag köteles közéleti tevékenységét az Egyesület érdekeit szem előtt tartva, az 

Egyesület jóhírnevét megőrizve folytatni. 

4.3.3.  A tag köteles az Egyesület Alapszabályát, szabályzatait, illetve egyéb döntéseit 

betartani. 
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4.3.4.  Ha jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a pártoló tagra az Egyesület tagjának 

kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

V. Az Egyesület szervezete 

5.1. Választmány  

5.1.1.  A Választmány az Egyesület legfőbb szerve, melynek tagjait a tagok közvetlenül 

választják meg négy évre, az ebből a célból összehívott választó gyűlésen. A 

Választmány 15 főből áll, melyből 7 főt az Egyesület zeneművész szekciójából, 5 főt 

a színművész szekcióból, 2 főt a táncművész szekcióból, további 1 főt pedig az 

artistaművész szekcióból választ a választó gyűlés. A Választmányba csak az 

Egyesület tagja választható. 

5.1.2.  A választó gyűlést a Választmány hívja össze, azt az Egyesület Elnöke – 

akadályoztatása esetén a tagok által megválasztott tag – vezeti. A választó gyűlésre 

szóló meghívót a tagoknak, a napirenddel egyidejűleg az ülést megelőző legalább 15 

nappal kell megküldeni.  

5.1.3.  A választó gyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint ötven százaléka jelen 

van. Ha a választó gyűlés ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A 

megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést (határozatképtelenség 

kimondását) követően hívható össze, az 5.1.2. pont szabályainak megfelelően. 

5.1.4. A választó gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet két tag hitelesít.   

5.1.5.  A választó gyűlés meghívójában a Választmány felhívja a tagokat jelöltállításra. A 

tisztújítás lebonyolítására a Választmány háromfős jelölő- és szavazatszámláló 

bizottságot állít fel az Egyesület tagjaiból. A jelölő bizottságnak nem lehet tagja a 

Választmány tagja. Jelöltet állítani írásban lehet, a jelölt nevének és szekciójának 

megnevezésével.  Ha a tag nem magát jelöli, úgy a jelölő bizottság felhívja a jelöltet 

arra, hogy nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról. Jelöltet legkésőbb a választó gyűlést 

megelőző napig lehet állítani.  

5.1.6. Az Egyesület alakuló ülésén az Egyesület alapító tagjai tesznek javaslatot a 

Választmány tagjaira és választják meg a Választmány tagjait.  

5.1.7.  A Választmány megválasztásakor minden tag a Választmány tagjaival azonos számú 

(15) szavazattal rendelkezik oly módon, hogy abból legfeljebb 7 szavazatot a 

zeneművész, 5 szavazatot a színművész, 2 szavazatot a táncművész, 1 szavazatot 

pedig az artistaművész szekcióból állított jelöltre adhat le. A Választmány 

megválasztott tagjának azt kell tekinteni, akik az 5.1.1. pontban meghatározott 

arányok szerint az adott szekcióból a legtöbb szavazatot szerezték meg. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást csak a szavazategyenlősséggel érintett 

szekcióból jelöltek vonatkozásában kell megismételni. A megismételt szavazáson az 

előző fordulóban részt vett jelöltek mindegyike részt vehet. A Választmány tagjait a 

választó gyűlés titkos szavazással választja meg. 

5.1.8.  A választó gyűlés a kiesett tagok helyére – az eredeti mandátum lejártáig – új tagokat 

választ, ha a Választmány tagjainak létszáma – a választmányi tag megbízásának az 

5.1.9. pont szerinti megszűnése okán – 10 fő alá csökken. A tagok pótlására irányuló 

eljárására az 5.1.7. pont rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.  
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5.1.9. A Választmány tagjának megbízatása megszűnik halállal, lemondással vagy az 

Egyesületi tagság megszűnésével.  

5.1.10.  A Választmányi tagok újraválaszthatóak. 

5.1.11. A Választmány kizárólagos, nem átruházható hatásköre 

5.1.11.1 az Alapszabály módosítása; 

5.1.11.2. az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása; 

5.1.11.3. az éves költségvetés elfogadása; 

5.1.11.4. a számviteli beszámoló elfogadása; 

5.1.11.5. az Egyesület Felosztási Szabályzatának, és ennek részeként a támogatási politika 

elfogadása és módosítása; 

5.1.11.6. az 5.1.11.5. pont szerinti támogatási politika alapján eseti döntések meghozatala; 

5.1.11.7. az Elnökség tagjainak megválasztása; 

5.1.11.8. az Elnök megválasztása és visszahívása; 

5.1.11.9. az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása; 

5.1.11.10. a Jogdíjbizottságok tagjainak megválasztása; 

5.1.11.11. a tagdíj megállapítása; 

5.1.11.12. a független könyvvizsgáló kijelölése. 

5.1.12.  A Választmány szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A Választmány ülését 

össze kell hívni, ha azt az Elnökség, vagy az egyesületi tagok tizede írásban, az ok és 

a cél megjelölésével kéri. A Választmány ülései a tagok számára nyilvánosak. A 

Választmány különösen indokolt esetben – így például a személyiségi jogok védelme 

érdekében – zárt ülésezést rendelhet el. 

5.1.13.  A Választmány ülését az Elnökség hívja össze és az Elnök – akadályoztatása esetén a 

Választmány által megválasztott tag – vezeti. A meghívót lekésőbb a Választmány 

ülését megelőző 15 nappal korábban kell elküldeni, a napirend megjelölésével. A 

Választmány első alakuló ülését a Választmány bármely tagja összehívhatja. A 

Választmány első alakuló ülését bármikor megtarthatja, ha azon a Választmány 

valamennyi tagja jelen van, függetlenül attól, hogy a meghívó mikor került 

megküldésre.  

5.1.14.  A Választmány ülése határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Ha a 

Választmány ülése nem volt határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A 

megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést (a határozatképtelenség 

megállapítását) követően hívható össze, az 5.1.13. pontban meghatározott szabályok 

szerint. A megismételt ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők 

számától függetlenül határozatképes.  

5.1.15.  A Választmány tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. 

5.1.16.  Az Igazgató a Választmány ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 

5.1.17.  A Választmány döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha 

jelen Alapszabály másként rendelkezik, vagy ha a Választmány egyszerű többséggel, 

nyílt szavazással másként határoz.  

5.1.18. A Választmány személyi ügyekben titkos szavazással dönt, kivéve, ha a jelöltek 

mindegyike a nyílt szavazáshoz előzetesen hozzájárult. 
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5.1.19.  A Választmány üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők 

névsorát, a helyszínt, az időpontot, a napirendet és a határozatokat. A Választmány 

jegyzőkönyvvezetőt és saját tagjai közül két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. A 

Választmány határozatait naptári évenként újra kezdődően sorszámozott Határozatok 

Könyvébe kell foglalni.  

5.1.20. A Választmány gyakorolja az Egyesület Igazgatója munkaviszonyának létesítésével és 

megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat. 

5.1.21. A Választmány állapítja meg az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és a 

Jogdíjbizottságok tagjainak tiszteletdíját. 

5.1.22.  A Választmány ügyrendjéről a jelen Alapszabály keretein belül maga határoz. 

5.2. Elnökség 

5.2.1.  Az öttagú Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.  

5.2.2.  A Választmány – a választmányi tagok jelölése alapján – egy tagot a zeneművész, 

egyet a táncművész, egyet a színművész, egyet pedig az artistaművész szekciók 

képviseletében, az Egyesület tagjai közül választ meg négy évre. Az Elnökségnek 

hivatalból tagja az Egyesület Elnöke. Az Elnökség választott tagjának megbízatása 

megszűnik lemondással, vagy ha egyesületi tagsága megszűnik. Az Elnök elnökségi 

megbízatása megszűnik lemondással, az egyesületi tagság megszűnésével vagy a 

munkaviszony megszűnésével.  

5.2.3. Az Igazgató az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

5.2.4.  Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökség üléseit 

az Elnök – akadályoztatása esetén az Elnökség által e feladatra megválasztott tag – 

hívja össze és vezeti.  

5.2.5.  Az Elnökség ülése határozatképes, ha ülésén az elnökségi tagok közül legalább 

négyen, ezen belül pedig az Elnök is jelen van.  

5.2.6.  Az Elnökség határozatait konszenzussal (egyhangú döntéssel) hozza meg. 

5.2.7.  Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Elnökség határozatait naptári 

évenként újra kezdődően sorszámozott Határozatok Könyvébe kell foglalni. 

5.2.8.  Az Elnökség hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a jelen 

Alapszabály kifejezetten az Elnökség hatáskörébe utal, továbbá enélkül is mindazok 

az ügyek, amelyekben a döntést a jelen Alapszabály nem utalja a Választmány 

hatáskörébe.  

5.2.9.  A hatósági jóváhagyásra beterjesztendő díjszabásokat az Elnökség fogadja el. 

5.2.10.  Az Elnökség hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott módon 

az Elnökre ruházhatja át. Az Elnökség nem ruházhatja át a hatósági jóváhagyásra 

beterjesztendő díjszabások elfogadását.  

5.2.11.  Az Elnökség ügyrendjét a jelen Alapszabály keretein belül maga határozza meg. Az 

ügyrend szabályozza az Elnökség üléseinek összehívására és a szavazás módjára 

vonatkozó rendelkezéseket. 
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5.3. Jogdíjbizottságok 

5.3.1.  A Választmány a saját vagy az Elnökség döntéseinek előkészítése céljából – a 

választmányi tagok jelölése alapján – legalább 3, legfeljebb 15 egyesületi tagból álló 

jogdíjbizottságokat választhat. Jogdíjbizottságot lehet alakítani 

 a) a támogatási politikára (5.1.11.5.), valamint a jogdíjaknak az előadóművészek 

egyéb, különösen szociális és kulturális céljait szolgáló felhasználására vonatkozó 

döntések előkészítésére; 

 b) a jogdíjak felosztásával kapcsolatosan a tagok között vagy a tag és az egyesület 

között kialakult vita békés rendezésének előkészítésére. 

5.3.2. A jogdíjbizottságok működésének ügyrendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat 

állapítja meg. 

5.4.  Elnök 

5.4.1.  Az Elnök az Egyesület képviselője, képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 

5.4.2.  Az Elnököt a Választmány – a választmányi tagok jelölése alapján – négy évre saját 

tagjai közül választja meg. Az Elnök újraválasztható.  

5.4.3.  Az Elnök gyakorolja az Egyesület munkaszervezetének tagjaival, továbbá – a 

létesítése és megszüntetése kivételével – az Egyesület Igazgatójával kapcsolatos 

munkáltatói jogokat. Az Elnök az Egyesület munkaszervezetének tagjaival 

kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlását az Egyesület Igazgatójára ruházhatja át. 

5.5. Igazgató 

5.5.1. Az Egyesület Igazgatója az Egyesület munkaszervezetének vezetője, az Egyesület 

képviselője. Az Igazgató képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 

5.5.2. Az Egyesület Igazgatója tevékenységét munkaviszonyban látja el. 

5.5.3.  Az Igazgató előkészíti az Elnökség üléseit, gondoskodik a Választmány és az 

Elnökség határozatainak végrehajtásáról, valamint rendszeresen beszámol az 

Elnökségnek Egyesület tevékenységéről. 

5.5.4. Az Igazgató az Egyesület valamennyi szerve ülésének állandó meghívottja, az 

üléseken tanácskozási joggal részt vehet.  

5.6. Ellenőrző Bizottság 

5.6.1.  Az Ellenőrző Bizottság három tagját a Választmány – a választmányi tagok jelölése 

alapján – négy évre választja az Egyesület tagjai közül, első alkalommal az Egyesület 

alakuló közgyűlését követő legkésőbb hat hónapon belül.  

5.6.2.  Az Ellenőrző Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy az Egyesület tevékenységét 

célszerűen és szabályszerűen látja-e el. A célszerűségi vizsgálat során az Ellenőrző 

Bizottság vizsgálja, hogy az Egyesületnek a jogdíjak mértékének megállapításával és 

begyűjtésével kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a jogosultak érdekeinek. A 

szabályszerűségi vizsgálat során a Bizottság ellenőrzi, hogy az Egyesület által végzett 
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jogdíjfelosztás megfelel-e a Felosztási Szabályzatnak, illetve a jogdíjak részletes 

felosztási szabályainak. 

5.6.3. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az ellenőrzési tevékenység során megvizsgálhatják az 

Egyesület díjszabásait, továbbá az ezek végrehajtása során keletkezett, a jogdíjak 

begyűjtésével és a jogdíjak felosztásával kapcsolatos szerződéseket és más 

nyilatkozatokat, valamint a jogérvényesítést szolgáló bírósági vagy más hatósági 

eljárások során keletkezett iratokat, betekinthetnek továbbá az Egyesület 

nyilvántartásaiba. 

5.6.4.  Az Ellenőrző Bizottság az 5.6.2. pont szerinti vizsgálatokból eredő megállapításait az 

Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló részeként az Választmány elé 

terjeszti. 

5.6.5.  Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki Egyesülettel 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban áll, vagy a 

Választmány, illetve az Elnökség tagja. 

5.6.6.  Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.  

VI. Az Egyesület törlése a közös jogkezelő szervezetek állami nyilvántartásából, 
illetve megszűnése 

6.1.  Ha az Egyesületet törlik a közös jogkezelő szervezetek állami nyilvántartásából, a 

közös jogkezeléssel összefüggésben elért bevételeket az Szjt. rendelkezései szerint 

kell felhasználni. 

6.2. Az Egyesület megszűnik, ha annak feloszlását, más társadalmi szervezettel való 

egyesülését a Választmány kimondja. 

6.3.  Ha a Választmány az Egyesület feloszlatása vagy más szervezettel való egyesüléséről 

szóló határozattal egyidejűleg másként nem rendelkezik, az Egyesület megszűnése 

esetén az Egyesület vagyonáról a Választmány döntése rendelkezik.  

Kelt Budapesten, 2012. április 5-én 

 

 dr. Gyimesi László 

 elnök 


