
Az ElOadomiiveszi Jogvedo Iroda Egyesiilet Alapszabalya l 

I. AltaUinos rendelkezesek 

1.1. Az Egyestilet neve 

1.1.1. Az Egyestilet neve: Eload6miiveszi J ogvedo lroda Egyestilet 

1.1.2. Az Egyesulet rovid neve: EJI 

1.1.3. Az Egyestilet idegen nyelvii neve: Bureau for the Protection of Performers' Rights 

1.2. Az Egyestilet szekhelye: 1033 Budapest, Vorosvari lit 101. 

1.3. Az Egyesuket honlapjanak dme: www.eji.hu 

II. Az Egyesiilet jellege, celja es tevekenysege 

2.1 Az Egyestilet j ellege 

Az Egyestilet a szerzoi jogr61 sz616 1999. evi LXXVI. tOrveny szerinti kozos jogkezelO szervezet, 
amely ellatja az eload6miiveszek vagyoni jogainak kozos kezeleset. Miikodesere, szervezetere, 
gazdalkodasara az egyestilesi jogra vonatkoz6 jogszabalyok mellett a mindenkor hatalyos szerzoi jogi 
tOrveny ('Szjt. ') rendelkezeseit kell alkalmazni. 

2.2. Az Egyestilet celja 

Az Egyestilet celja az Szjt.-ben es az ahhoz kapcsol6d6 jogszabalyokban foglalt rendelkezesek szerint 
az eloadomiiveszi jogi jogosultak jogainak kozos kezelese, ktilonosen a kozos jogkezeIes korebe 
tartozo vagyoni jogok sajat neveben tOlieno gyakorlasa es ervenyesitese az eloadasok felhasznaloival 
szemben, tovabba a birosag es a hatosagok elott, valamint e jogosultak erdekeinek vedelme. 

Az Egyestilet celja a vonatkozo jogszabalyok keretei kozott az eloadomiiveszek szakmai-kozossegi, 
kulturalis es szocialis tamogatasa. 

Az Egyestilet celja, hogy az eloadomiiveszi jogok kozos kezeleset a Miiveszeti Szakszervezetek 
Szovetsege Eloadomiiveszi Jogved6 Irodajogutodjakent lassa el. 

2.3. 

2.3.1. 
2.3.1.1. 

2.3.1.2. 

2.3.1.3. 

Az Egyestilet tevekenysege 

Az Egyestilet tevekenysegi koreben 
ellatja az el6ad6miiveszi jogi jogosultak jogainak kozos kezeleset, ezen beWl kuIOnosen az 
el6adomiiveszek kozos jogkezeles korebe taIiozo vagyoni jogainak sajat neveben, sajat 
igenyekent tOrteno gyakorlasat es ervenyesiteset az eloadasok felhasznaloival szemben, 
tovabba a birosagok es a hatosagok e16tt, valamint e jogosultak erdekeinek vedelmet; 
megallapitja ajogdijakat es a felhasznalas egyeb felteteleit, illetve az Szjt-ben meghatarozott 
esetekben vagy a mas kozos jogkezelo szervezetekkel kotOtt megallapodasok alapjan reszt 
vesz ezek megallapitasaban; 
az el6ad6miiveszek kozos jogkezeles korebe tartozo vagyoni jogainak sajat neveben tOrten6 
gyakorlasab6l es ervenyesiteseb61 befolyo jogdijakat - az Egyestilet miikodesevel jaro 
indokolt meliekii kezelesi koltsegek levonasat kovet6en es az Szjt-ben meghatarozott 

I Egyseges szerkezetben a 2016. janwir 14. napj an elfogadott valtozasokkal. 
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kivetelekkel - felosztasi szabalyzata alapjan felosztja az erintett jogosultak kozott, 
ftiggetlentil att6l, hogy azok tagjai-e az Egyestiletnek vagy sem; 

2.3.1.4. adatbazist vezet az eload6miiveszek jogainak altala vegzett kozos kezelese ala tartoz6 bel
es ktilfOldi eloadasokr6l, illetve azok eload6miiveszeirol es orokoseirol; 

2.3.1.5. egyUttmiikodik, illetve kapcsolatot tart es ennek kereteben ket- vagy tObboldalu kolcsonos 
kepviseleti szerzodeseket kot a bel- es ktilfOldi kozos jogkezelest vegzo szervezetekkel; 

2.3.1.6. egyUttmiikodik, illetve kapcsolatot tart az eload6miiveszek erdekeit kepviselo bel- es 
ktilfOldi, valamint nemzetkozi szervezetekkel tovabba az eload6miiveszek jogainak kozos 
kezeleset koordinal6 nemzetkozi szervezetekkel, tagsagot tart fenn az ilyen szervezetekben; 

2.3.1.7. az altala ellatott kozos jogkezelesi feladathoz kapcso16d6an tagjainak jogi tanacsadast es 
egyeb szolgaltatasokat nyujt; 

2.3.1.8. a vonatkoz6 jogszabalyoknak es a Felosztasi Szabalyzatok (tamogatasi politika) 
rendelkezeseinek megfeleloen, az Szjt. rendelkezesei alapjan az erre fordithat6 forrasokb6l 
es m6don tamogatja az e16ad6miiveszek erdeket szolga16 egyeb celokat, igy kUlOnosen 
kulturalis, szocialis, szakmai-kozossegi, szakmai kepzest, tovabbkepzest szolgal6 celokat, 
tovabba az eload6miiveszi teljesitmenyek jogszerii felhasznalasanak elosegiteset is. 

2.3.2. Az Egyestilet a kozos jogkezelest nem vallalkozasi tevekenysegkent vegzi, beveteleibol 
nyereseget nem kepez. 

2.3.3. Az EgyesUlet sajat honlapjan kozzeteszi Alapszabalyat, Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatat, tagsagi szabalyzatat, dijszabasait, felosztasi szabalyzatat, eves beszamo16jat, 
tagjainak es az altala kepviselt jogosultak nevsorat, tovabba azon szervezetek nevsorat, 
amelyekkel kepviseleti szerzodest kotOtt, tovabba a jogszabalyi kotelezettseg es belso 
szabalyzatai alapjan ily m6don nyilvanossagra hozand6 egyeb adatokat es dokumentumokat. 

2.3.4. Az Egyestilet tevekenysege ellatasa erdekeben tarsadalmi szervezetek szovetsegehez 
csatlakozhat, illetve ilyen szovetseg letrehozasaban kozremiikodhet. 

III. Az Egyesiilet gazdalkodasa 

3.1. Az Egyestilet celjainak es feladatainak teljesitese erdekeben, a hatalyos jogszabalyoknak 
megfeleloen, az Elnokseg altaI elokeszitett, Valasztmany altaI elfogadott eves koltsegvetes 
alapjan ona1l6an gazdalkodik. Az eves koltsegvetesben szabalyozott gazdasagi ev januar 1-
tol december 3I-ig tart. 

3.2. Az Elnokseg a gazdasagi evet koveto ot h6napon belUl a szamvitelrol sz6l6 tOrveny szerinti 
eves beszamo16t koteles kesziteni es j6vahagyas celjab6l a Valasztmany ele terjeszteni. Az 
eves beszamo16 elfogadasa a Valasztmany kizar6lagos hataskorebe tartozik, abban az 
Elnokseg jelentest ad az Egyestilet vagyoni helyzeterol. 

3.3. Az EgyesUlet a merleg, tovabba az eredmeny-levezetes, az eredmeny-kimutatas teteleit a 
jogszabalyok eloirasa szerinti tartalommal tagolja. Az EgyesUlet az Uzemeltetesi, fenntartasi 
koltsegeit es az egyeb kozvetett koltsegeit az egyestilesijogr6l, a kozhasznusagr6l, valamint 
a civil szervezetek miikodeserol es tamogatasar6l sz6l6 tOrveny szerint osztja meg. 

3.4. Az Egyestilet eves beszamo16jat fUggetlen konyvvizsgal6 ellenorzi. 

3.5. Az Egyestilet kettos konyvvitel vezetesere es a szamvitelrol sz6l6 tOrveny szerinti eves -
nem egyszeriisitett - beszamo16 keszitesere koteles. Az Egyestilet az eredmeny-
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3.5.1. 

3.5.2. 
3.5.3. 

3.5.4. 

3.5.5. 
3.5.6. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.10.1. 
3.10.2. 

3.10.3 
3.10.4. 
3.10.5. 
3.10.6. 
3.10.7. 

3.10.8. 

3.10.9. 

3.11. 

3.12. 
3.12.1. 
3.12.2. 
3.12.3. 

kimutatasaban az egyeb, jogszabaIyban meghatarozott adatokon tulmenoen koteles 
feltlintetni 
az adott Uzleti evben felosztott es fel nem osztott jogdijak osszeget a teljesitmenyek 
fajtajakent es vagyoni jogonkent; 
levont kezelesi koltseget a teljesitmenyek fajtaikent, vagyoni jogonkent es jogcimenkent; 
a mas kozos jogkezelo szervezetnek felosztas eeljara atadott jogdijak osszeget a 
teljesitmenyek fajtaikent, vagyoni jogonkent es kozos jogkezelo szervezetenkent; 
a jogdijak jogosultak erdekeben tOrteno, 2.3.1.8. pont szerinti felhasznaIasat, megjelOlve a 
tamogatas nyujtasanak idopontjat, jogcimet, jogosultjat, merteket es egyeb lenyeges 
felteteleit; 
szerzett tagdijbevetelt; 
kapott tamogatast. 

Az EgyesUlet gazdaIkodasanak reszletes szabaIyait a szamviteli politika hatarozza meg. 

Az Egyestilet tartozasaiert maga felel, tagjai - a tagdijon tulmenoen - az Egyestilet 
tartozasaiert sajat vagyonukkal nem felelnek. 

Az Egyestilet kiegeszito vallalkozasi tevekenyseget esak eeljainak megval6sitasa erdekeben, 
azt nem veszelyeztetve vegezhet es ennek eredmenyet esak az Szjt. altaI meghatarozott 
eelokra hasznaIhatja fei. Ilyen tevekenyseg ellatasara az Egyestilet jogi szemelyt vagy jogi 
szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasagot alapithat. Az Egyestilet nem lehet 
gazdasagi tarsasag korlatlanul felelos tagja. 

Az egyestileti vagyon kizar6lag az Egyestilet eelja szerinti tevekenyseg ellatasahoz es 
maganak a vagyollilak a fenntartasahoz hasznaIhat6 fei. 

Az Egyestilet bevetelei 

a kozos jogkezeles gyakorlasaval elert bevetelek; 
amennyiben a VaIasztmany jogkoreben eljarva egyestileti tagdij bevezeteset irja elO, a tagok 
altaI fizetett tagdijak; 
kiegeszito vallalkozasi tevekenysegbol szarmaz6 bevetelek; 
magan- es jogi szemelyek altaI nyujtott tamogatasok, adomanyok; 
paIyazaton elnyert bevetelek; 
atmenetileg szabad penzeszkozok kamatai/penzUgyi miiveletek bevetelei; 
a felhasznaI6k kerelmere es a jogosultak hozzajarulasaval vegzett adattovabbitasb61 
szarmaz6 bevetelek; 
a felhasznaI6knak koltsegterites elleneben nyujtott tajekoztatas ellenertekekent befolyt 
bevetelek; 
egyeb bevetelek. 

A kozos jogkezelesbol szarmaz6 bevetelek esak az Szjt-ben meghatarozott eelra, m6don es 
mertekben hasznaIhat6ak fel, a jogosultaknak felosztand6 dijb61 az Szjt.-ben 
meghatarozott kivetelektol eltekintve - levonasnak nines helye. Az Egyestiletnek felosztas 
eeljara atadott jogdijb61 esak a felosztas indokolt koltsegei vonhat6k Ie. 

Az Egyestilet koltsegei: 
kezelesi koltseg; 
kiegeszito vallalkozasi tevekenyseg koltsegei; 
tamogatasok. 
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3.12.4. A kozos jogkezeles gyakorhisaval eleli bevetelekbol csak az EgyesUlet fenntartasara 
indokolt mertekii kezelesi koltseg vonhat6 Ie. A kezelesi koltseg akkor indokolt, ha a kozos 
jogkezelo tevekenyseg ellatasahoz szUkseges, az erintett jogosultak szamara hasznos, es a 
rendes es okszerii gazdalkodas sOfan merUlt fei. 

IV. Az Egyesiilet tagsaga 

4.1. Tagsag keletkezese es megsziinese 

4.1.1. Az EgyesUletnek kizar6lag eload6miivesz es az eload6miivesz orokose lehet tagja. Az 
EgyesUlet partol6 tagjai lehetnek az eload6miiveszek orszagos erdekkepviseleti szervezetei. 

4.1.2. Az egyestilethez barmely eload6miivesz tagkent csatlakozhat, ha az Egyestilet Alapszabalyat 
es egyeb szabalyzatait magara nezve kotelezonek fogadja el es az eload6miiveszi kozos 
jogkezeles ellatasara az EgyesUletnek kizar6lagos megbizast adott. 

4.1.3. Tag lehet az eload6miivesz orokose - ideertve a haszonelvezeti jog orokoset is - is, ha az 
orokles tenyet az Szjt-ben meghatarozott kivonatos hagyatekatad6 vegzessel vagy mas 
megfelelo m6don igazolja az EJI-nek, ha az Egyestilet Alapszabalyat es egyeb szabalyzatait 
magara nezve kotelezonek fogadja el, tovabba ha az eload6miiveszi kozos jogkezeles 
ellatasara az Egyestiletnek kizar6lagos megbizast adott. 

4.1.4. Az Egyestiletnek partol6 tagja lehet az eload6miiveszek azon legalabb ot eve bejegyzett 
orszagos szakmai erdekkepviseleti szervezete, amely az erintett eload6miiveszeti agban 
jelentos eload6miivesz tagsaggal rendelkezik, ha az Egyestilet Alapszabalyat es egyeb 
szabalyzatait magara nezve kotelezonek fogadja ei. 

4.1.5. A tagfelveteli kerelmet az Elnokseghez irasban kell eljuttatni. A tagfelveteli kerelemben meg 
kell jelOlni, hogy a tagjelOlt az Egyestilet negy szekci6ja koztil a zenemiivesz, a tancmiivesz, 
a szinmiivesz vagy az artistamiivesz szekci6jaba keri a felvetelet. A tag egy szekci6hoz 
csatlakozhat. A parto16 tag nem csatlakozik szekci6hoz. 

4.1.6. A tagfelveteli kerelemrol az Elnokseg dont. Ha az Elnokseg dontesevel a tagjelOlt nem ert 
egyet, a Valasztmanyhoz fordulhatjogorvoslatert. A Valasztmany a soron kovetkezo tilesen 
a tagfelvetelrol dontest hoz, amely ellen az Egyestilet szervezeten beltil tovabbi 
jogorvoslatnak helye nincsen. A jogorvoslati eljaras reszletes szabalyait a Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzat hatarozza meg. 

4.1.7. Ha a tagfelveteli kerelmet eload6miivesz nyujtja be, ugy a donteshez igazolni kell, hogy a 
tagjelOlt az Szjt. altaI vedett eload6miiveszi teljesitmenyt hozott letre. Ezt igazoltnak kell 
tekinteni, ha az Egyestilet eload6miiveszijogdijat fizetett ki a tagjelOltnek, vagy ha a tagjelOlt 
korabban sikeresen nyilvantartasba vetette a kereskedelmi celb61 kiadott hangfelveteleit az 
Egyestiletnei. Ennek hianyaban a tagjelOlt szakmai kepesitesenek, tevekenysegenek 
dokumentalasaval, vagy mas megfelelo m6don igazolja, hogy az Szjt. altaI vedett 
eload6miiveszi teljesitmeny letrehozasaban korabban reszt vett. 

4.1.8. Ha a tagfelveteli kerelmet eload6miivesz orokose nyujtja be a 4.1. 7. pontot az orokhagy6 
eload6miiveszre vonatkoz6an kell megfeleloen alkalmazni. 

4.1.9. A Valasztmany ugy hatarozhat, hogy az EgyesUletnek csak olyan eload6miivesz, illetve 
ilyen szemely orokose lehet tagja, akinek e16ad6mtiveszi teljesitmenyei utan az Egyestilet a 

4 



tagfelveteli kerelmet megel6z6 felosztasi id6szakban a Valasztmany hatarozataban 
meghatarozott osszegu el6ad6muveszi jogdijat osztott fei. 

4.1.10. A tagsag megszunik a tag halalaval kilepessel, illetve kizarassai. A p,htol6 tagsag megszunik 
a jogi szemelyiseg megszunesevel, kilepessel, illetve kizarassal. 

4.1.11. A tagot akkor lehet kizarni, ha az EgyesUlettel szemben fennall6 kotelezettseget, illetve az 
EgyesUlet valamely hatarozatat a tag mulasztassal, vagy tevolegesen megszegte, es azt az 
Elnokseg altaI a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban meghatarozott eljaras alapjan tuzott 
megfelel6 p6thatarido alatt sem teljesitette, illetve orvosolta. A kizarasr61 az Elnokseg dont. 
A tag kizarasar61 hatarozatot hoz6 elnoksegi Ulesen az erintett tagnak lehetoseget kell adni 
a vedekezesre. Ha az erintett tag az Elnokseg dontesevel nem ert egyet, az ellen a 
Valasztmanyhoz fordulhat jogorvoslatert. A Valasztmany a soron kovetkezo Ulesen a tag 
kizarasar61 dontest hoz, amely ellen tovabbi jogorvoslatnak helye nincsen. A jogorvoslati 
eljaras reszletes szabalyait a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat hatarozza meg. A tag jogait 
mindaddig korlatozas nelkUl gyakorolhatja, amig kizarasat az Elnokseg - jogorvoslati eljaras 
eseten pedig a Valasztmany - ki nem mondja. 

4.2. Tagok jogai 

4.2.1. A tag jogosult az EgyesUlet tevekenysegeben es rendezvenyein reszt venni. 

4.2.2. A tagok valaszthat6k es a valasztasi gyulesen megvalasztjak az EgyesUlet legfObb szerve, a 
Valasztmany tagjait. A partol6 tag az EgyesUlet szerveibe nem valaszthat es nem 
valaszthat6. 

4.2.3. A tag az EgyesUlet mukodesevel kapcsolatban javaslatokat, eszreveteleket tehet, velemenyt 
nyilvanithat, biralatot gyakorolhat, beadvannyal elhet, amelyre az EgyesUlet testUletei, 
illetve tisztsegviseloi legkesobb 60 napon belUl erdemi valaszt kotelesek adni. A tag a 
Valasztmany nyilvanos Ulesein jelen lehet. 

4.2.4. A tagok szamara az EgyesUlet teritesmentes jogi tanacsad6 szolgaltatast nyujt. A jogi 
tanacsad6 szolgalat nem nyujthat az tigyvedi tevekenysegr61 sz616 jogszabaly hatalya ala 
tmtoz6 szolgaltatast. 

4.2.5. A tag az EgyesUlet egyeb szolgaltatasait a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban 
meghatarozott m6don veheti igenybe. 

4.2.6. Ha ajelen Alapszabaly elter6en nem rendelkezik, a partol6 tag a tagjogait gyakorolhatja. 

4.3. Tagok kotelezettsegei 

4.3.1. Ha a Valasztmany tagdijat allapit meg, a tag koteles azt megfizetni. A partol6 tag tagdijat 
nem fizet. A Valasztmany a tagok altaI fizetendo tagdij erteket evente hatarozza meg. A 
Valasztmany altaI meghatarozott tagdijat a tag a naptari ev utols6 napjaig, az EgyesUlet 
bankszamlajara tOrteno banki atutalas utjan koteles megfizetni. 

4.3.2. A tag koteles kozeleti tevekenyseget az EgyesUlet erdekeit szem el6tt tartva, az EgyesUlet 
j6hirnevet megorizve folytatni. 

4.3.3. A tag koteles az EgyesUlet Alapszabalyat, szabalyzatait, illetve egyeb donteseit betartani. 
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4.3.4. Ha jelen AIapszabaly tTI<:iskent nem rendelkezik, a partoI6 tagra az EgyesUlet tagjanak 
kotelezettsegeire vonatkoz6 rendelkezeseket kell aIkaImazni. 

V. Az Egyesiilet szervezete 

5.1. Valasztmany 

5.1.1. A Valasztmany az EgyesUlet donteshoz6 szerve, melynek tagj ait a tagok kozvetlenUl 
valasztjak meg negy eYre, az ebb6I a ceIb6I osszehivott valaszt6 gyulesen. A VaIasztmany 
15 f6b6I all, meIyb6I 7 f6t az EgyesUlet zenemuvesz szekci6jab61, 5 f6t a szinmuvesz 
szekci6b61, 2 f6t a tancmuvesz szekci6b61, tovabbi 1 fOt pedig az artistamuvesz szekci6b6I 
valaszt a valaszt6 gyules. A Valasztmanyba csak az EgyesUlet tagja vaIaszthat6. 

5.1.2. A valaszt6 gyulest a Valasztmany hivja ossze, azt a tagok altaI megvalasztott tag vezeti 
(levezet6 eInok). A vaIaszt6 gyulesre sz6I6 meghiv6t a tagoknak, a napirenddel egyidejuleg 
az Ulest megeI6z6 Iegalabb 15 nappal, irasbeli igazoIhat6 m6don, kell megkUldeni. irasbeli 
igazoIhat6 m6don tOrten6 kezbesitesnek min6sUl a szemelyes kezbesites atveteli igazolasa, 
az ajanlott vagy tertivevenyes kUldemenykent, tovabba a valasztmanyi tagnak az 
elektronikus Ievelezesi cimere tOrten6 kezbesites azzal, hogy a kezbesites visszaigazolasra 
kerUljon (elektronikus tertiveveny). A vaIaszt6 gyules meghiv6jaban meg kell jelOIni az 
EgyesUlet nevet, szekhelyet, az Ules Valasztmany altaI meghatarozott id6pontjat, heIyszinet 
es a napirendet. 

5.1.3. A valaszt6 gyUles hatarozatkepes, ha azon a tagok tObb mint otven szazaleka jelen van. A 
hatarozatkepesseget az 5.1.5. pont szerinti mandatumvizsgaI6 bizottsag allapitja meg. Ha a 
vaIaszt6 gyUles Ulese nem hatarozatkepes, megismetelt Ulest kell tartani. Ha az EgyesUlet a 
megismetelt valaszt6 gyulest az eredetileg kituzott id6pontt61 szamitott 15 napon belUli 
barmely id6pontra az eredeti meghiv6val es az eredeti napirenden szerepI6 tigyekben 
osszehivja, a megismetelt gyuIes a megjelentek szamara tekintet neIkUl hatarozatkepes. A 
hatarozatkeptelenseg esetere osszehivott megismetelt valaszt6 gyulesre az 5.1.5. pont 
szerinti jelOltallitasi eIjarast nem kell megismeteIni, a jelOltalHtasi hatarid6 ugyanakkor a 
megismetelt valaszt6 gyUlest megeI6z6 nap 13 :00 6raig meghosszabbodik. A VaIasztmany 
tagjainak megvalasztasat megeI6z6en az eI6z6 Valasztmany a valaszt6 gyulesnek beszamol 
tevekenyseger61. A Valasztmany beszamoI6jar61 a vaIaszt6 gyules hatarozatot nem fogad el. 

5.1.4. A valaszt6 gyUlesr6I jegyz6konyvet kell kesziteni, mely tartalmazza 

5.1.4.1. a valaszt6 gyules megtartasanak helyet, id6pontjat, a levezet6 elnok, a jegyz6konyvvezet6, 
valamint ajegyz6konyv hitelesitesere megvaIasztott tagok, tovabba a meghivott szemeIyek 
nevet; 

5.1.4.2. a valaszt6 gyules hatarozatkepessegenek megallapitasahoz sztikseges adatokat, a jeIenIeti 
ivet; 

5.1.4.3. a valaszt6 gyules napirendjenek megallapitasat, illet6Ieg azoknak az tigyeknek a 
szambaveteIet, ameIyeket az elTe vonatkoz6 inditvany ellenere a valaszt6 gyUles nem vett 
napirendre; 

5.1.4.4. a hozzasz6Iasok osszefoglal6jat, a vaIaszt6 gyules altaI meghozott hatarozatokat, 
donteseket es azok hatalyat, illet6Ieg 

5.1.4.5. a hatarozathozatal eseteben a hatarozatkepesseget, a szavazas m6djat, a szavazas 
eredmenyere vonatkoz6 adatokat, amib6I a dontest tamogat6k, es ellenz6k szamaranya 
megallapithat6 ; 

5.1.4.6. a vaIaszt6 gyUles altaI elutasitott javaslatokat, az ezekre vonatkoz6 szavazas eredmenyet; 
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5.1.4.7. azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek ajegyz6konyvbe vetelet kertek. 

A valaszto gyulesr61 jelenleti IV es jegyz6konyv keszi.i1, amelyet a levezet6 elnok, es az egyszeru 
tObbseggel, nyilt szavazassal megvalasztott jegyz6konyvvezet6 es ket jegyz6konyv-hitelesit6 
alairasaval hitelesit. 

Barmely tag betekinthet a valaszto gyUles jegyz6konyvebe es kerheti a jegyz6konyv kivonatanak 
vagy masolatanak a kiadasat. 

5.1.5. A valaszto gyules meghivojaban a Valasztmany felhivja a tagokatje16ltallitasra. A tisztujitas 
lebonyolitasara a Valasztmany haromfOs je1616, szavazatszamlalo es mandatumvizsgalo 
bizottsagot allit fel az Egyesi.i1et tagjaibol. Aje1616, szavazatszamlalo es mandatumvizsgalo 
bizottsagnak nem lehet tagja a Valasztmany tagja. le16ltet allitani irasban lehet, a jelOlt 
nevenek es szekciojanak (5.1.1.) megnevezesevel. Ha a tag nem magat je16li, ugy a je1616 
bizottsag felhivja a je16ltet arra, hogy legkes6bb a valaszto gyulest mege16z6 nap 15 :00 oraig 
irasban nyilatkozzon a je16les elfogadasarol, ennek elmaradasa eseten a tagot a je16ltek 
nyilvantartasabol tOrolni kell. le16ltet legkes6bb a valaszto gyulest megel6z6 nap 13 :00 oraig 
lehet allitani. 

5.1.6. A valaszto gyUlesen a tagok szavazati jogukat kizarolag szemelyesen gyakorolhatjak. A 
valaszto gyules nem nyilvanos, azon az Egyesi.i1et tagjain kivi.i1 kizarolag az Egyesi.i1et 
munkavallaloi, tovabba az Elnokseg, illetve a Valasztmany altaI meghivott szemelyek 
vehetnek reszt, tanacskozasi joggal. 

5.1.7. A Valasztmany megvalasztasakor minden tag a Valasztmany tagjaival azonos szamu (15) 
szavazattal rendelkezik oly modon, hogy abbol legfeljebb 7 szavazatot a zenemuvesz, 5 
szavazatot a szinmuvesz, 2 szavazatot a tancmuvesz, 1 szavazatot pedig az artistamuvesz 
szekciobol allitottje16ltre adhat Ie. A Valasztmany megvalasztott tagjanak azt kell tekinteni, 
akik az 5.1.1. pontban meghatarozott aranyok szerint az adott szekciobol a legtObb 
szavazatot szereztek meg. Szavazategyenl6seg eseten a szavazast csak a 
szavazategyenl6sseggel erintett szekciobol je16ltek vonatkozasaban kell megismetelni es 
csak akkor, ha a szavazategyenl6seg okan a megvalasztott tagok szemelyet nem lehet 
megallapitani. A megismetelt szavazason az e16z6 forduloban reszt vett je16ltek mindegyike 
reszt vehet. A Valasztmany tagjait a valaszto gyules titkos szavazassal valasztja meg. A 
valasztas eredmenyet a je1616, szavazatszamlalo es mandatumvizsgalo bizottsag allapitja 
meg, azt a levezet6 elnok a valaszto gyUlesen kihirdeti. 

5.1.8. A valaszto gyUles a kiesett tagok helyere - az eredeti mandatum lejaliaig - uj tagokat valaszt, 
ha a Valasztmany tagjainak letszama - a valasztmanyi tag megbizasanak az 5.1.9. pont 
szerinti megszunese okan - 10 fO ala csokken. A tagok potlasara iranyulo eljarasara az 5.1.2. 
- 5.1.7. pont rendelkezeseit megfelel6en kell alkalmazni. 

5.1.9. A Valasztmany tagjanak megbizatasa megszunik halallal, lemondassal vagy az Egyesi.i1eti 
tag sag megszunesevel. 

5.1.10. A Valasztmanyi tagok ujravalaszthatoak. 

5.1.11. A Valasztmany kizarolagos, nem atruhazhato hataskore 
5.1.11.1 az Alapszabal y modosi tasa; 
5.1.11.2. az Egyesi.i1et Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak elfogadasa es modositasa; 
5.1.11.3. az eves koltsegvetes elfogadasa; 
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5.1.11.4. a szamviteli eves beszamol6 elfogadasa; 
5.1.11.5. az Egyestilet Felosztasi Szabalyzatanak, es elmek reszekent a tamogatasi politika 

elfogadasa es m6dositasa; 
5.1.11.6. az 5.1.11.5. pont szerinti tamogatasi politika alapjan eseti dontesek meghozatala; 
5.1.11.7. az Elnokseg tagjainak megvalasztasa es visszahivasa; 
5.1.11.8. az Elnok megvalasztasa es visszahivasa, tovabba az Elnok dijazasanak megallapitasa; 
5.1.11.9. az Ellenorzo Bizottsag tagjainak megvalasztasa es visszahivasa; 
5.1.11.1 O.a Jogdijbizottsagok tagjainak megvalasztasa es visszahivasa; 
5.1.11.11. a tagdij eves ertekenek megallapitasa; 
5 .1.11.12.a fliggetlen konyvvizsgal6 kijelOlese, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa; 
5.1.11.13. az Egyestilet megsziinesenek, egyestilesenek es szetvalasanak elhatarozasa 
5.1.11.14. a jelenlegi es korabbi egyestileti tagok, az Elnokseg tagjai es az Ellenorzo Bizottsag tagjai 

elleni karteritesi igenyekrol ervenyesiteserol val6 hatarozathozatal' 

5.1.12. A Valasztmany szUkseg szerint, de legalabb felevente tilesezik. A Valasztmany tileset ossze 
kell hivni, ha azt az Elnokseg, vagy az egyestileti tagok tizede irasban, az ok es a eel 
megjelOlesevel keri. A Valasztmany tileset a tisztujitas erdekeben ossze kell hivni, ha a 
Valasztmany az Elnokot, az Elnokseg, a Jogdijbizottsag, az Ellenorzo Bizottsag valamely 
tagjat vagy a konyvvizsgal6t az 5.1.18/A. pont szerinti eljarassal tisztsegebol visszahivja. A 
Valasztmany tilesei a tagok szamara nyilvanosak. A Valasztmany ktilonosen indokolt 
esetben - igy peldaul a szemelyisegi jogok vedelme erdekeben - zart tilesezest rendelhet el. 

5.1.13. A Valasztmany tileset az Elnokseg hivja ossze es az Elnok - akadalyoztatasa eseten a 
Valasztmany altaI megvalasztott tag - vezeti. Ha a Valasztmany az Elnokot vagy valamely 
elnoksegi tagot tisztsegebol visszahivja, es ennek okan az Elnokseg hatarozatkepes tilest 
nem bir tartani, a Valasztmany tileset az Elnokseg barmely meg tisztsegben leva tagja, ha 
pedig ilyen tag ninesen, ugy az Igazgat6 hivja ossze. A meghiv6t lekesobb a Valasztmany 
tileset megelozo 15 nappal korabban, irasbeli igazolhat6 m6don kell elktildeni, a napirend, 
az tiles idopontjanak, helyszinenek es a napirendi pontok megjelOlesevel. lrasbeli igazolhat6 
m6don Wrteno kezbesitesnek minostil a szemelyes kezbesites atveteli igazolasa, az ajanlott 
vagy tertivevenyes ktildemenykent, tovabba a valasztmanyi tagnak az elektronikus 
levelezesi cimere Wrteno kezbesites azzal, hogy a kezbesites visszaigazolasra kertiljon 
(elektronikus tertiveveny). A Valasztmany tagjai az tilest megelOzo nap 13:00 6raig irasos, 
indokolt javaslatot tehetnek a napirend kiegeszitesere. A napirend kiegeszltesere vonatkoz6 
javaslatr61 a Valasztmany a napirend elfogadasat megelozoen, ktilon dont. 

5.1.14. A Valasztmany tilese hatarozatkepes, ha azon tagjainak Wbb mint fele jelen van. Ha a 
Valasztmany tilese nem volt hatarozatkepes, megismetelt ulest kell tmiani. A megismetelt 
tiles legkorabban a hatarozatkeptelen tilest (a hatarozatkeptelenseg megallapitasat) kovetoen 
hivhat6 ossze, az 5.1.13. pontban meghatarozott szabalyok szerint. A megismetelt tiles az 
eredeti napirenden szereplO ugyekben a jelenlevok szamat61 fliggetlentil hatarozatkepes. 

5.1.15. A Valasztmany tagjaijogaikat esak szemelyesen gyakorolhatjak. 

5.1.1.6 Az Igazgat6 a Valasztmany ulesein tanaeskozasi joggal vesz reszt. 

5.1.17. A Valasztmany donteseit egyszerii sz6Wbbseggel, nyilt szavazassal hozza, kiveve, hajelen 
Alapszabaly maskent rendelkezik, vagy ha a Valasztmany egyszerii Wbbseggel, nyilt 
szavazassal maskent hataroz. Az Egyestilet alapszabalyanak m6dositasahoz a jelen leva 
valasztmanyi tagok haromnegyedes sz6Wbbseggei hozott hatarozata szukseges. Az 
Egyestilet eeljanak m6dositasahoz es az Egyestilet megsziineserol sz616 donteshez a 
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szavazati joggal rendelkezo valasztmanyi tagok haromnegyedes sz6tObbseggei hozott 
hatarozata sztikseges. A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

5.1.17.1. akit a hatarozat kotelezettseg vagy felelosseg al61 mentes it vagy az Egyestilet terht'ire 
masfajta elonyben reszesit; 

5.1.17.2. akivel a hatarozat szerint szerzodest kell kotni; 
5.1.17.3. aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani; 
5.1.17.4. akinek olyan hozzatartoz6ja erdekelt a dontesben, aki az Egyestiletnek nem tagja vagy 

alapit6ja; 
5.1.17.5. aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tObbsegi befolyason alapul6 kapcsolatban all; 

vagy 
5.1.17.6. aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben. Tekintettel a szerzoi jogi tOrveny 92.§ (1) 

bekezdes fd) pontjara a jogdijak felosztasara vonatkoz6 hatarozatok meghozatalaban a 
Valasztmany valamennyi tagja reszt vehet. 

5.1.18. A Valasztmany szemelyi tigyekben titkos szavazassal dont, kiveve, ha ajelOltek mindegyike 
a nyilt szavazashoz elozetesen hozzajarult. 

5.1.18./ A. A Valasztmany akkor hivja vissza az Elnokot, az Elnoksegi tagot, a jogdijbizottsagi tagot, 
az ellenorzo bizottsagi tagot illetve a konyvvizsgal6t tisztsegebol, ha a V alasztmany 
tagjainak egyszerii tObbsege azt irasban indokolt javaslattal kezdemenyezi, es a javaslatot 
a Valasztmany osszes tagja letszamanak tObb mint ketharmada szavazataval tamogatja. A 
visszahivas oka lehet, ha a tisztsegviselo tevekenysege nem szolgalja a tagsag, illetve az 
Egyestilet erdekeit, ha megrendtilt a bele vetett bizalom, es ezert nem varhat6 el, hogy a 
mandatum lejartaig megtartsak tisztsegeben. 

5.1.19. A Valasztmany tileserol jegyzokonyvet kell kesziteni, amely tatialmazza a jelenlevok 
nevsorat, a helyszint, az idopontot, a napirendet es a hatarozatokat. A Valasztmany 
jegyzokonyvvezetot es sajat tagjai koztil ketjegyzokonyv-hitelesitot valaszt. A Valasztmany 
hatarozatait naptari evenkent ujra kezdodoen sorszamozott Hatarozatok Konyvebe kell 
foglalni. 

5.1.20. A Valasztmany gyakorolja az Egyestilet Igazgat6ja munkaviszonyanak letesitesevel es 
megsztintetesevel kapcsolatos munkaltat6i jogokat. 

5.1.21. A Valasztmany allapitj a meg az Elnok, tovabba az Elnokseg es az Ellenorzo Bizottsag 
tagjainak tiszteletdijat. 

5.1.22. A Valasztmany tigyrendjerol ajelen Alapszabaly keretein beltil mag a hataroz. 

5.2. Elnokseg 

5.2.1. Az ottagu Elnokseg az Egyestilet tigyvezeto szerve, az Elnokseg tagjai az Egyestilet vezeto 
tisztsegviseloi. Az Elnokseg tagjai a Valasztmany tilesen reszt vesznek. Az Elnokseg tagja, 
mint vezeto tisztsegviselo tigyvezetesi feladatait szemelyesen koteles ellatni. 

5.2.1.1. Az Elnokseg tagja az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvokepesseget a tevekenysege 
eUatasahoz sztikseges korben nem korlatoztak. 
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5.2.1.2. 

5.2.1.3. 

5.2.1.4. 

5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 

5.2.5. 

5.2.6. 

5.2.6.1. 

5.2.6.2. 
5.2.6.3. 
5.2.6.4. 

5.2.6.5. 

5.2.6.6. 

5.2.7. 

5.2.8. 

Nem lehet az Elnokseg tagja az, akit buncselekmeny elkovetese miatt jogerosen 
szabadsagvesztes bUntetesre iteltek, amig a bUntetett eloelethez fiizodo hatranyos 
kovetkezmenyek alol nem mentesUlt. 

Nem lehet az Elnokseg tagja az, akit foglalkozasatol jogerosen eltiltottak. Akit a kozos 
jogkezelesre iranyulo foglalkozastoljogeros biroi itelettel eltiltottak, az eltiltas hataiya alatt 
nem lehet az Elnokseg tagja. 

Az eltiltast kimondo hatarozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tisztsegvise16 
az, akit eltiltottak a vezeto tisztsegvise16i tevekenysegtol. 

A Valasztm{my - a valasztmanyi tagokje16lese alapjan - egy tagot a zenemuvesz, egyet a 
tancmuvesz, egyet a szinmuvesz, egyet pedig az artistamuvesz szekciok kepviseleteben, az 
EgyesUlet tagjai kozUl valaszt meg negy eyre. Az Elnoksegnek hivatalbol tagja az EgyesUlet 
Elnoke. Az Elnokseg vaiasztott tagjanak megbizatasa megszunik lemondassal, 
visszahivassal, vagy ha egyesUleti tagsaga megszunik. Az Elnok elnoksegi megbizatasa 
megszunik lemondassal, visszahivassal, az egyesUleti tagsag megszunesevel vagy a 
munkaviszony megszunesevel. 

Az Igazgato az Elnokseg Ulesein tanacskozasi joggal reszt vehet. 

Az Elnokseg szUkseg szerint, de legalabb negyedevente Ulesezik. Az Elnokseg Uleseit az 
Elnok - akadalyoztatasa eseten az Elnokseg altaI e feladatra megvalasztott tag - irasbeli 
igazolhato modon hivja ossze es vezeti. irasbeli igazolhato modon tOrteno kezbesitesnek 
minosUl a szemelyes kezbesites atveteli igazolasa, az ajanlott vagy tertivevenyes 
kUldemenykent, tovabba a valasztmanyi tagnak az elektronikus levelezesi cimere tOrteno 
kezbesites azzal, hogy a kezbesites visszaigazolasra kerUljon (elektronikus tertiveveny). 

Az Elnokseg Ulese hatarozatkepes, ha Ulesen az elnoksegi tagok kozUllegalabb negyen, ezen 
belUl pedig az Elnok is jelen van. 

Az Elnokseg hatarozatait konszenzussal (egyhangu dontessel) hozza meg. A hatarozat 
meghozatalakor nem szavazhat az, 

akit a hatarozat kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesit vagy az EgyesUlet terhere 
masfajta elonyben reszesit; 
akivel a hatarozat szerint szerzodest kell kotni; 
aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani; 
akinek olyan hozzatartozoja erdekelt a dontesben, aki az EgyesUletnek nem tagja vagy 
alapitoja; 
aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tObbsegi befolyason alapulo kapcsolatban all; 
vagy 
aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben. 

Az Elnokseg Uleseirol jegyzokonyvet kell kesziteni. Az Elnokseg hatarozatait naptari 
evenkent ujra kezdodoen sorszamozott Hatarozatok Konyvebe kell foglalni. 

Az Elnokseg hataskorebe tatioznak mindazok az Ugyek, amelyeket a jelen Alapszabaly 
kifejezetten az Elnokseg hataskorebe utal, tovabba enelkUI is mindazok az Ugyek, 
amelyekben a dontest a jelen Alapszabaly nem utalja a Valasztmany hataskorebe. Az 
Elnokseg - az Igazgato es az Ellenorzo Bizottsag kozos javaslatara - az EgyesUlet 
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j6vahagyott koltsegvetesenek keretei kozott hatarozza meg a valasztmanyi tagok es a 
jogdijbizottsagi tagok tiszteletdijat. 

5.2.9. A hat6sagi j6vahagyasra beterjesztend6 dijszabasokat az Elnokseg fogadja el. 

5.2.10. Az Elnokseg hataskoret a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban szabalyozott m6don az 
Elnokre ruhazhatja at. Az Elnokseg nem ruhazhatja at a hat6sagi j6vahagyasra 
beterjesztend6 dijszabasok elfogadasat. 

5.2.11. Az Elnokseg ugyrendjet ajelen Alapszabaly keretein belUl maga hatarozza meg. Az ugyrend 
szabalyozza az Elnokseg Uleseinek osszehivasara es a szavazas m6djara vonatkoz6 
rendelkezeseket. 

5.2.12. Az Elnokseg tagjanak megbizatasa megsziinik: 

5.2.12.1. a megbizas id6tartamanak lejartaval; 
5.2.12.2. visszahivassal; 
5.2.12.3. lemondassal; 
5.2.12.4. az elnoksegi tag halalaval; 
5.2.12.5. a elnoksegi tag cselekv6kepessegenek a tevekenysege ellatasahoz szukseges korben tOrten6 

korlatozasaval; 
5.2.12.6. a elnoksegi tag szembeni kizar6 vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel. 
5.2.12.7. megszuntet6 feltetelhez kotOtt megbizatas eseten a feltetel bekovetkezesevel; 

5.2.13. Az Elnokseg tagja megbizatasar61 az EgyesUlethez cimzett, az EgyesUlet masik vezet6 
tisztsegvise16jehez intezett irasbeli nyilatkozattal barmikor lemondhat. Ha az EgyesUlet 
miikodese ezt megkivanja, a lemondas az uj elnoksegi tag megvalasztasaval, ennek 
hianyaban legkes6bb a bejelentest61 szamitott hatvanadik napon valik hatalyossa. 

5.3. Jogdijbizottsagok 

5.3.1. A Valasztmany a sajat vagy az Elnokseg donteseinek el6keszitese celjab61- a valasztmanyi 
tagok jelOlese alapjan - legalabb 3, legfeljebb 15 egyesUleti tagb61 all6 jogdijbizottsagokat 
valaszthat. Jogdijbizottsagot lehet alakitani 

a) a tamogatasi politikara (5.1.11.5.), valamint a jogdijaknak az e16ad6miiveszek egyeb, 
kUlonosen szocialis es kulturalis celjait szolgal6 felhasznalasara vonatkoz6 dontesek 
e16keszitesere; 

b) a jogdijak felosztasaval kapcsolatosan a tagok kozott vagy a tag es az egyesUlet kozott 
kialakult vita bekes rendezesenek e16keszitesere. 

5.3.2. Ajogdijbizottsagok miikodesenek ugyrendjet a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat allapitja 
meg. 

5.4. Elnok 

5.4.1. Az Elnok az EgyesUlet kepvise16je, kepviseleti jogat onall6an gyakorolja. 

5.4.2. Az Elnokot a Valasztmany - a valasztmanyi tagok jelOlese alapjan - negy eyre sajat tagjai 
kozUl valasztja meg. Az Elnok ujravalaszthat6. 
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5.4.3. Az Elnok gyakorolja az EgyesUlet munkaszervezetenek tagjaival, tovabba - a letesitese es 
megszUntetese kivetelevel- az EgyesUlet Igazgat6javal kapcsolatos munkaltat6ijogokat. Az 
Elnok az EgyesUlet munkaszervezetenek tagjaival kapcsolatos munkaltat6i jogok 
gyakorlasat az EgyesUlet Igazgat6jara ruhazhatja at. 

5.5. Igazgato 

5.5.1. Az EgyesUlet Igazgat6ja az EgyesUlet munkaszervezetenek vezet6je, az EgyesUlet 
kepvisel6je. Az Igazgat6 kepviseleti jogat ona1l6an gyakorolja. 

5.5.2. Az EgyesUlet Igazgat6ja tevekenyseget munkaviszonyban latja el. 

5.5.3. Az Igazgat6 e16kesziti az Elnokseg Uleseit, gondoskodik a Valasztmany es az Elnokseg 
hatarozatainak vegrehajtasar61, valamint rendszeresen beszamol az Elnoksegnek az 
EgyesUlet tevekenyseger61. 

5.5.4. Az Igazgat6 az EgyesUlet valamennyi szerve Ulesenek alland6 meghivottja, az Uleseken 
tanacskozasi joggal reszt vehet. 

5.6. Ellenorzo Bizottsag 

5.6.1. Az Ellen6rz6 Bizottsag harom tagjat a Valasztmany - a valasztmanyi tagok jelOlese alapjan 
- negy eyre valasztja az EgyesUlet tagjai kozUl, els6 alkalommal az EgyesUlet alakul6 
kozgyuleset kovet6 legkes6bb hat h6napon belUl. 

5.6.2. Az Ellen6rz6 Bizottsag feladata annak vizsgalata, hogy az EgyesUlet tevekenyseget 
celszeruen es szabalyszeruen latja-e el. A celszerusegi vizsgalat soran az Ellen6rz6 Bizottsag 
vizsgalja, hogy az EgyesUletnek a jogdijak mertekenek megallapitasaval es begyujtesevel 
kapcsolatos tevekenysege megfelel-e a jogosultak erdekeinek. A szabalyszerusegi vizsgalat 
soran a Bizottsag ellen6rzi, hogy az EgyesUlet altaI vegzett jogdijfelosztas megfelel-e a 
Felosztasi Szabalyzatnak, illetve ajogdijak reszletes felosztasi szabalyainak. 

5.6.3. Az Ellen6rz6 Bizottsag tagjai az ellen6rzesi tevekenyseg soran megvizsgalhatjak az 
EgyesUlet dijszabasait, tovabba az ezek vegrehajtasa soran keletkezett, a jogdijak 
begyujtesevel es a jogdijak felosztasaval kapcsolatos szerz6deseket es mas nyilatkozatokat, 
valamint a jogervenyesitest szolgal6 bfr6sagi vagy mas hat6sagi eljarasok soran keletkezett 
iratokat, betekinthetnek tovabba az EgyesUlet nyilvantartasaiba. 

5.6.4. Az Ellen6rz6 Bizottsag az 5.6.2. pont szerinti vizsgalatokb61 ered6 megallapitasait az 
EgyesUlet tevekenyseger61 sz616 elnoksegi beszamol6 reszekent az Valasztmany ele 
terjeszti. 

5.6.5. Az Ellen6rz6 Bizottsagnak nem lehet tagja olyan szemely, aki EgyesUlettel 
munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 mas jogviszonyban all, vagy a 
Valasztmany, illetve az Elnokseg tagja. 

5.6.6. Az Ellen6rz6 Bizottsag Ugyrendjet a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat allapitja meg. 
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VI. Az Egyesiilet tOrlese a kozos jogkezelo szervezetek allami nyilvantartasab61, illetve 
megsziinese 

6.1. Ha az Egyestiletet tCirlik a kozos jogkezelo szervezetek ,illami nyilvantartlisab6l, a kozos 
jogkezelessel osszeftiggesben elert beveteleket az Szjt. rendelkezesei szerint kell 
felhasznalni. 

6.2. Az Egyestileti jogut6d nelkUI megszunik, ha 

6.2.1. a Valasztmany kimondja megszuneset; vagy 
6.2.2. a tagjainak szama hat h6napon keresztUl nem eri el a tiz fot, vagy 
6.2.3. az arrajogosult szerv megsztinteti 

felteve mindegyik esetben, hogy az Egyestilet vagyoni viszonyainak lezarasara iranyul6 
megfelelo eljaras lefolytatasat kovetoen a bir6sag az Egyestiletet a nyilvantartasb61 tCirli. 

6.3. Az Egyestiletjogut6ddal szunik meg 

6.3.1 . ha mas jogi szemellyel osszeolvadas vagy beolvadas utjan egyestil, vagyona az osszeolvadas 
vagy beolvadas okan a jogi szemelyre, mint jogut6dra szall at, vagy 

6.3.2. ktilonvalas utjan tCibb jogi szemellye szetvalik, vagyona a ktilonvalassalletrejovo tCibbi jogi 
szemelyre, mintjogut6dra szall at. 

Igazolom, hogy az alapszabaly egyseges szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapszabaly 
m6dositasok alapjan hatalyos tartalomnak. 

Kelt Budapesten, 2016. januar 14-en 

Elottem, mint tanu elott: 

I 

Lakcim: I(t! 2 2. C)p , '0A- l \0 OC;Z'( J ("\ .2£.\ 

S . , I I~ ~ ., ~" (- II zIg. szam: r'l 0' ,- .)../.... 1"1 

Alm,as: ' ') l,'-- ~\, 

dr. Gyimesi Laszl6 
elnok 

Nev: 'j) ~ -z::,~'l ~\ &-G\2.-0-«-1 

7 .. _ l 1IU0 D~: fr€c Ll c) ( ./ 
Lakcim: b \6 ~ L-

S 
. , ""\ \ ":12 L, 2- ., ,':::I zIg. szam: ~, 

Alairas: 
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