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(FILMSZERZİK és ELİÁLLÍTÓK SZERZİI JOGVÉDİ EGYESÜLETE)

ALAPSZABÁLYA
I.

AZ EGYESÜLET NEVE

1.

Az egyesület neve: FILMJUS FILMSZERZİK ÉS ELİÁLLÍTÓK SZERZİI JOGVÉDİ
EGYESÜLETE (továbbiakban: az Egyesület)

2.

Az Egyesület rövid neve: FILMJUS

3.

Az Egyesület angol nyelvő neve: FILMJUS HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION
OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS

4.

Az Egyesület német nyelvő neve: FILMJUS UNGARISCHER VEREIN ZUR WAHRUNG DER
URHEBERRECHTE DER AUDIO-VISUELLEN SCHAFFENDER UND FILMPRODUZENTEN

5.

Az Egyesület francia nyelvő neve: FILMJUS SOCIÉTÉ HONGROISE POUR LA
PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS ET DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELLES

6.

Az egyesület rövid neve valamennyi idegen nyelven: FILMJUS

II.

FOGALMAK

Jelen Alapszabály az alábbi fogalmak alatt a következıket érti.
7.

Filmalkotás/audiovizuális mő
Az Alapszabály alkalmazásában filmalkotásnak minısül a rögzítés módjára tekintet nélkül bármilyen mozgókép-alkotás; így különösen: a játékfilm, a televíziós játék, a dokumentumfilm, az
ismeretterjesztı film, az animációs film (beleértve a számítógépest is), a videoklip, bármilyen
videómő stb.

8.

Filmszerzı
A film szerzıi a mindenkor hatályos szerzıi jogról szóló törvényben meghatározott filmszerzık.

9.

Örökös
A filmszerzı örököse az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, aki vagy amely a filmszerzıtıl öröklés útján - ideértve a törvényes, a végintézkedésen, továbbá a köteles részi igényen, vagy ezekkel azonos elbírálás alá esı jogintézményen alapuló öröklést - megszerezte a filmszerzı vagyoni jogait, vagy azok bármely részjogosítványát, örökösi minıségét öröklési bizonyítvány, jogerıs hagyatékátadó végzés, jogerıs
bírósági ítélet, vagy ezzel egyenértékő bel- vagy külföldi közokirat tanúsítja.

10.

Jogosult
Az a filmszerzı vagy örököse, illetve az a filmelıállító vagy jogutódja, aki, vagy amely az
Egyesület tevékenysége eredményeként keletkezı jogdíjakból a jogszabályok, a jelen Alapszabály és az egyéb szabályzatok alapján részesedni jogosult.
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11.

Filmelıállító

11. 1.

Filmelıállító a szerzıi jogról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: az Szjt. vagy a
szerzıi jogról szóló törvény) által megjelölt követelményeknek megfelelı természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

11.2.

Független filmelıállító
Gazdasági társaság formájában mőködı elıállító akkor minısül függetlennek, ha:
országos sugárzású közszolgálati vagy kereskedelmi médiaszolgáltató az elıállító
társaságban nem rendelkezik 25%-nál nagyobb részesedéssel, és
az elıállító társaság egy országos közszolgálati vagy kereskedelmi médiaszolgáltatótól
származó éves bevétele nem haladja meg a társaság árbevételének 30%-át.

III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE
12.

Az Egyesület székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14. I. em. 1.

IV. AZ EGYESÜLET JELLEGE, CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
13.

Az Egyesület jellege és célja

13.1.

Az Egyesület országos.

13.2.

Célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül különösen az, hogy tevékenységének kifejtése útján az Szjt., valamint a kapcsolódó jogszabályok keretei között, a feladatkörébe
tartozó közös jogkezelést folytasson a filmszerzık és jogutódjaik, filmelıállítók és jogutódjaik,
valamint más érintett jogosultak érdekében.

13.3.

Az Egyesület célja, hogy együttmőködjön a szerzıi és szomszédos jogok közös kezelését végzı egyéb hazai és külföldi szervezetekkel.

13.4.

Az Egyesület célja továbbá, hogy filmszerzı tagjai részére szakmai, jogi érdekképviseletként
elısegítse a mozgókép szakma jogfejlıdését, célul tőzve ki a filmszerzık ún. elsıdleges jogai
tekintetében a joggyakorlás módjának törvényi és szerzıdéses feltételeinek megteremtését,
amelynek keretében az Egyesület megbízás alapján elláthatja valamennyi eddig alkotott vagy
ezután alkotandó bel- és külföldi filmalkotás és más audiovizuális mő (továbbiakban: filmalkotás) bel- és külföldi felhasználására vonatkozó egyedi szerzıdések közvetítését, a megbízók,
vagy, – ha erre a megbízás feljogosítja – saját nevében felhasználási szerzıdés kötését, a
megbízókat kötelezı nyilatkozat megtételét, a felhasználásért járó díjról saját nevében számlát
bocsáthat ki, és a díjat átveheti. Az e tevékenységgel elért eredményt (bevételt) az Egyesület
csak költségeinek csökkentésére használja fel. E tevékenység ellátására az Egyesület jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságot alapíthat. Egy ilyen megbízás vagy társaság alapítás esetén a követendı eljárást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban (továbbiakban: SzMSz) kell szabályozni.
Az Egyesület nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelıs tagja.

13. 5

Az Egyesület célja a vonatkozó jogszabályok keretei között a filmszerzık és filmelıállítók
kulturális-szociális támogatása.

14.

Az Egyesület tevékenysége

14.1.

A filmszerzık és a filmelıállítók részére törvény által elıírt, valamint a jogosultak elhatározásán
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alapuló közös jogkezelési tevékenység folytatása a hatáskörrel rendelkezı miniszter határozatának megfelelıen. Az Egyesület a közös jogkezeléssel elért és az indokolt kezelési költséggel csökkentett bevételét Felosztási Szabályzata alapján felosztja és kifizeti az érintett jogosultak között, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e vagy sem. Az Egyesület a kezelt szerzıi jogok
és kapcsolódó jogok körében megállapítja a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit, illetve
szükség szerint részt vesz a nem általa beszedett jogdíjakkal kapcsolatos díjszabás kialakításában, valamint az általa kezelt jogokra vonatkozóan a felhasználást engedélyezi.
14.2.

Az Egyesület képviseli a filmszerzıket és a filmelıállítókat – amennyiben a jogdíjakat nem a
FilmJUS szedi be – a beszedésre jogosult szervezettel, illetve a jogdíjfizetésre kötelezettekkel
folytatott tárgyalások és megállapodások megkötése során. Az Egyesületet a közös jogkezelés
körébe tartozó vagyoni jogok gyakorlása és bíróság elıtti érvényesítése során a szerzıi vagy
szomszédos jog jogosultjának kell tekinteni. Nem szükséges más jogosult perben állása ahhoz,
hogy a közös jogkezelést végzı egyesület az igényét bíróság elıtt érvényesítse.

14.3.

A 14.1. és 14.2. pontban meghatározott tevékenységek külföldi jogosultak javára történı ellátására külföldi, az Egyesület tevékenységével azonos jellegő tevékenységet végzı jogkezelı
szervezetekkel kölcsönös vagy egyoldalú képviseleti szerzıdések megkötése, továbbá tagság
létesítése és fenntartása az ilyen szervezetek többoldalú, nem kormányközi nemzetközi
szervezeteiben.

14.4.

Nyilvántartások vezetése az Egyesület által ellátott közös jogkezelés körébe esı mővekrıl, és
az érintett jogosultakról.

14.5.

Megbízás alapján közös jogkezelés az egyesületi taggá nem váló egyéb érintett jogosultak javára.

14.6.

Közremőködés a filmszerzıket és a filmelıállítókat érintı jogszabályok elıkészítésében, illetve
az ilyen jogszabálytervezetek egyeztetésében.

14.7.

A tagok érdekeinek képviselete, ezen belül kizárólag a közös jogkezeléssel kapcsolatos szerzıi
jogi, illetve azzal szoros tárgyi kapcsolatban álló ügyekben a jogi képviselet biztosítása a Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) szerint.

14.8.

A filmszerzık és a filmelıállítók kulturális-szociális támogatására a felosztható, valamint az
ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultakat megilletı, és emiatt fel nem osztható
jogdíjakból, a tagdíjakból és a jogkezelésen kívüli tevékenységébıl származó bevételébıl a
szerzıi jogról szóló törvény elıírásainak megfelelıen támogatási összeget különíthet el,
amelyet az e célra létrehozott szervezet vagy szervezetek oszthatnak el.

14.9.

Az Egyesület közös jogkezelési megbízását a jogosult a hatályos törvényi rendelkezéseknek
megfelelıen felmondhatja (kilépés), amely felmondás csak az annak közlése szerinti pénzügyi
év végén lép hatályba és az ezt követıen történt felhasználásokra vonatkozik.

15.

Az Egyesület tevékenységének jellege

15.1.

Az Egyesület a 14. pontban felsorolt tevékenységét nem gazdasági-vállalkozási tevékenységként végzi.

15.2.

Az Egyesület sem közvetlen, sem közvetett politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem végez, sem az országgyőlési képviselıi választáson, sem a megyei, fıvárosi önkormányzat és megyei jogú város képviselı-testülete, sem az
Európai Parlament tagjainak, sem pedig a polgármesterek, helyi és kisebbségi képviselı-testü-
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letek választásán jelöltet nem állít, azt semmilyen formában nem támogatja.
15.3.

V.

Az Egyesület köteles a szerzıi jogról szóló törvényben a közös jogkezelı szervezetekre
meghatározott mőködési és gazdálkodási szabályokat betartani.

AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA

16.

Az Egyesület egyik bevételi forrása a befizetésre került tagdíjak. A tagdíj mértéke 1.200.- Ft/év.
A tagok a tagdíjat minden évben június hó 30-ig kötelesek befizetni, a megküldött postai készpénz átutalási megbízás (csekk) útján, vagy az Egyesület bankszámlájára történı banki átutalással. Év közben belépı tag az adott év hátralévı egész hónapjai alapján kiszámított arányos
tagdíjat köteles megfizetni.

17. 1

Az Egyesület legfıbb bevételét a 14. pontban meghatározott közös jogkezelés gyakorlásával
elért bevételek jelentik, amelyekbıl az Egyesület fenntartására indokolt mértékő kezelési
költséget von le. A kezelési költség indokolt, ha a közös jogkezelési tevékenység ellátásához
ésszerően szükséges, az érintett jogosultak számára hasznos, és igazoltan a rendes és
okszerő gazdálkodás során merült fel.

17.2.

Az elért jogdíjbevételbıl más célra kizárólag jelen Alapszabály által, illetve annak keretein belül
a Felosztási Szabályzat által kifejezetten megjelölt célra történhet levonás, jogszabályon, hatósági határozaton vagy kötelezı rendelkezésen alapuló kötelezettségek kivételével.

17.3.

Az Egyesület a jogdíjak felosztását mielıbb elvégzi, de legkésıbb annak beszedését követı év
harmadik negyedévének végéig, és ezen határidıig mindent megtesz annak kifizetése érdekében. Az ismeretlen illetve ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak esetében az Egyesület minden tıle elvárhatót megtesz a kifizetés érdekében, melynek során Felosztási Szabályzata
szerint jár el.

17.4.

Az Egyesület kettıs könyvvitelt vezet, éves beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesíti.
Az Egyesület számláin elkülönítetten tartja a következıket:
a) a jogdíjbevételek és a jogdíjbevételek befektetésébıl eredı bevételek; valamint
b) az esetleg meglévı saját eszközök és az ilyen eszközökbıl, kezelési díjakból vagy egyéb
tevékenységekbıl származó bevételek.
Ezen túlmenıen könyvvezetési szabályait a Küldöttgyőlés által elfogadott Számviteli Politika
tartalmazza.

17.5.

Az Egyesület mind a jogdíjbevételekbıl átmenetileg befektetésre fordítható részt, mind saját
vagyonát a Küldöttgyőlés által elfogadott Befektetési és Kockázatkezelési Politika szabályainak
megfelelıen, a tıle elvárható gondossággal kezeli.

17.6.

A felosztással nem érintett saját vagyonával az Egyesület – mőködési céljának megfelelıen –
szabadon rendelkezik.

17.7.

Az Egyesület hitelt nem nyújt, hitelfedezetet nem biztosít.

18.

További bevételi forrást jelent a 13.4. pontban meghatározott tevékenység bevétele, melynek
eredményét az Egyesület elsıdlegesen a közös jogkezelés költségeinek csökkentésére ezen
túl csak a jogosultak részére történı felosztásra és kifizetésre használhatja fel. Az Egyesület
bevételei lehetnek magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai alapján nyújtott támogatások, adományok.
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VI. TAGSÁGI SZABÁLYZAT
19.

Az Egyesülethez valamennyi érintett jogosult - az Alapszabály megfelelı rendelkezései szerint
megbízást adva a közös jogkezelésre - csatlakozhat az alábbi feltételek szerint:

19.1.

Az Egyesület tagja lehet a devizajogszabályok szerint akár bel-, akár külföldinek minısülı természetes személy filmszerzı, aki azt írásban kéri, az Egyesület Alapszabályát elfogadja, a kérelmet megelızıen az Egyesület Felosztási Szabályzata szerinti jogosult mővet hozott létre,
vagy annak létrehozásában alkotó módon közremőködött, és azt valamely országos, körzeti,
vagy helyi, lineáris vagy lekérhetı médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató mősorára tőzte,
és a nyilvánossághoz közvetítette.

19.2.

Az Egyesület tagja lehet továbbá, a filmszerzı örököse, amennyiben megfelel a 9. pontban
meghatározott feltételeknek.

19.3.

Az Egyesület tagja lehet az Alapszabály 11.1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelı
filmelıállító, illetve az ilyen filmelıállító jogutódja, amely megszerezte a filmelıállító vagyoni
jogait és jogutódi minıségét bel-, vagy külföldi köz-, vagy magánokirat tanúsítja.

20.

Az Egyesületnek csak rendes tagjai lehetnek. Tiszteletbeli vagy pártoló tagság nincs.

21.

Az egyesületi tagság feltétele, hogy a belépni kívánó tag ismerje és elfogadja az Egyesület
Alapszabályát, és belépési nyilatkozatot tegyen.

22.

Az Egyesület Vezetıségének a tagfelvételrıl való döntés érdekében jogában áll vizsgálni, hogy
a tagfelvételi kérelmet benyújtó filmszerzı, illetve elıállító ténylegesen közremőködött-e már
film megalkotásában, illetve elıállításában, valamint a szóban forgó film vagy filmek nyilvános
bemutatásra kerültek-e. Ennek keretében a Vezetıségnek jogában áll a tagfelvételi kérelmet
elutasítani.

23.

A filmszerzı vagy örököse csak abban az esetben lehet az Egyesület tagja, ha az Egyesületbe
belépésekor nyilatkozik arról, hogy akár bel-, akár külföldi, az alapszabály 11.2. pontja alapján
nem függetlennek minısülı filmelıállító, audiovizuális mősort elıállító, médiaszolgáltató szervezet vezetıje, vezetı tisztségviselıje vagy képviseleti joggal rendelkezı tagja/alkalmazottja-e.
Amennyiben a filmszerzı vagy örököse ilyen pozíciót betölt, csak akkor lehet az Egyesület tagja, ha a belépéskor vagy tagsági jogviszony fennállása során ilyen változás bekövetkezésekor
önként és írásban lemond az Egyesületben betölthetı bármilyen tisztségviselıi funkcióról.

24.1.

A tagsági jogviszony a tagfelvétellel keletkezik. A tagfelvételrıl a Vezetıség dönt. Az Egyesület
alakuló közgyőlésén résztvevı magánszemélyek, akik kimondták az Egyesület megalakulását,
és elfogadták az Alapszabályt, az Alapszabály VI. és VII. fejezetében foglalt rendelkezések
alkalmazásával egyesületi taggá váltak.

24.2.

A taggá válni kívánó filmszerzıknek, örökösöknek és filmelıállítóknak tagfelvételi kérelmet kell
benyújtaniuk az Egyesülethez, amelyrıl a Vezetıség az Elnök javaslata alapján, egyszerő szótöbbséggel a következı ülésén, de legkésıbb 90 napon belül dönt. Ha a jelentkezı a jelen
Alapszabályban elıírt tagsági követelményeknek megfelel, a Vezetıség a jelentkezıt tagként
felveszi, errıl a tagot az Egyesület írásban értesíti, valamint ezt honlapján a tagi nyilvántartásban történı megjelenítéssel közzéteszi.. A tagsági jogviszony a vezetıségi döntés meghozatalának napján keletkezik. Elutasítás esetén jogorvoslatnak helye nincs.

25.

A tagsági jogviszony megszőnik a tag kilépésével, kizárásával vagy a tag halálával, illetve megszőnésével.
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25.1.

A tag kilépési szándékáról írásbeli nyilatkozatot juttat el a Vezetıséghez, amely következı ülésén köteles megállapítani a kilépés tényét. A nyilatkozatot indokolni nem szükséges. Ekkor a
Vezetıség a kilépı tagot törli a tagok névsorából, és errıl a kilépıt írásban tájékoztatja. A tagsági jogviszony azon a napon szőnik meg, amikor a Vezetıség megállapította a kilépés tényét.

25.2.

Az Egyesületbıl kizárható az a tag, aki az Egyesület képviselıjének írásbeli felhívása ellenére,
a felhívásban meghatározott határidın belül sem tesz eleget az Egyesülettel szemben fennálló
kötelezettségeinek, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan megsérti. Kizárható a tag
akkor is, ha tizenkettı hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább tizenkettı hónapos mulasztás elteltét követıen az elnökség írásban – póthatáridı tőzésével és a jogkövetkezményekre,
azaz a kizárásra történı figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely
felszólítás a póthatáridın belül is eredménytelen maradt.
A kizárásról a Vezetıség javaslatára a Küldöttgyőlés dönt. A kizárásról szóló döntést a Küldöttgyőlés egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazáson hozza meg.
Az érintett tagot a kizárásról szóló döntéskor a Küldöttgyőlés ülésére meg kell hívni, a meghívásban figyelmezetni kell arra, hogy távolmaradása nem akadályozza a döntés meghozatalát.
A tag számára a védekezésre lehetıséget kell adni.
A tag tagsági jogviszonya azon a napon szőnik meg, amikor a Küldöttgyőlés a kizárásról szóló
döntését meghozta. A kizárásról szóló határozatot külön írásba kell foglalni, azt indokolni kell.
Az indoklásban ki kell térni a kizárást eredményezı okra/okokra és az azt alátámasztó bizonyítékokra. A határozatot 8 napon belül postai kézbesítés útján közölni kell az érintettel, annak
jogorvoslati lehetıségére való figyelmeztetéssel együtt.
A kizárt tag a kizárási határozat megsemmisítése iránt annak tudomására jutásától számított 30
napon belül pert indíthat.

A tagok jogai és kötelezettségei
26.

Az Egyesület tagjai jogosultak:

26.1.

- az Egyesületnek a 14.1. pont szerint végzett tevékenysége alapján az ıket a felosztás után
megilletı jogdíjra,

26.2

- részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, évente legalább egy alkalommal írásbeli tájékoztatást kapnak a FILMJUS internetes honlapján keresztül, javaslatokat
tehetnek a jelen Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatai szerint, továbbá

26.3.

- a tag választhat és választható az Egyesület szerveibe a jelen Alapszabály rendelkezései
szerint.

26.4.

Az Egyesület tagjai szakmai szekciókat hozhatnak létre. A szekciók mőködését az SzMSz
szabályozza.

26.5.

A szekciók egy-egy, a szekció által erre kijelölt tagja tanácskozási joggal jogosult részt venni a
Küldöttgyőlés ülésein.

27.

Az Egyesület tagjai kötelesek:

27.1.

- tagdíjat fizetni,

27.2.

- a 14.1. pontban meghatározott közös jogkezelés ellátására az Egyesületnek megbízást adni,

27.3.

- az egyesületi közös jogkezelés ellátásához, továbbá törvényben megállapított adók (adóelılegek) és egyéb közterhek kifizetı által történı levonásához szükséges adatokat - ideértve a
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megfelelı személyes adatokat is - valamint az adatokban bekövetkezett változásokat az Egyesülettel közölni,
27.4.

- bármely egyesületi tisztségre (küldötti, vezetıségi, FB vagy bármely egyéb, az Egyesület által
létrehozandó szervben vagy bizottságban való tagság) történı jelölése esetén nyilatkozni arról,
hogy az Egyesületbe történt belépése óta állt-e be változás abban, hogy a tag akár bel-, akár
külföldi, az Alapszabály 11.2. pontja alapján nem függetlennek minısülı filmelıállító, audiovizuális mősort elıállító, médiaszolgáltató szervezet vezetıje, vezetı tisztségviselıje, vagy képviseleti joggal rendelkezı tagja/alkalmazottja-e,

27.5.

- hozzájárulni ahhoz, hogy az Egyesület a 27.3. pontban felsorolt adatokat kezelje, és azokat,
ha jogszabály így rendelkezik, vagy a közös jogkezelés ellátásához egyébként szükséges, harmadik személyekkel közölje,

27.6.

Az Egyesület filmszerzı tagjai kötelesek az újonnan készült és felhasznált mőveiket, továbbá a
filmelıállítók az általuk elıállított filmeket az Egyesületnek az SzMSz-ben rögzített szabályoknak megfelelıen bejelenteni. A mőbejelentés elmulasztásából adódó károk a bejelentésre kötelezettet terhelik.

28.

Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, nem folytathat
olyan tevékenységet, mellyel az Egyesület jó hírnevét csorbítja.

VII. EGYÉB ÉRINTETT JOGOSULTAK
29.

Az Egyesület közös jogkezelési tevékenységet folytat a taggá nem váló egyéb jogosultak javára
is a szerzıi jogról szóló törvénnyel összhangban. A taggá nem váló egyéb jogosultak részére
végezhetı egyesületi tevékenységekrıl az SzMSz rendelkezik.

VIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
30.

A küldöttek és a felügyelı bizottsági tagok választása és visszahívása

30.1.

Az Egyesület tagjai közvetlenül választják meg a Küldöttgyőlés és a Felügyelı Bizottság tagjait.
E jogukat választási győlésen gyakorolják.
Választási Győlést négy (4) évente egy alkalommal kell tartani (rendes választás). Rendkívüli
választást kell tartani, ha a küldötti vagy a felügyelı bizottsági tagság bármely okból történı
megszőnése miatt, a Küldöttgyőlés, illetve a Felügyelı Bizottság határozatképességének biztosítása végett új küldöttet, illetve tagot kell választani, továbbá, ha az egyesületi tagok az Alapszabálynak megfelelıen a küldött vagy felügyelı bizottsági tag visszahívását javasolják.
Rendkívüli választás esetén a választási győlést a választás okának felmerülésétıl számított 3
hónapon belül kell összehívni.

30.2.

A választási győlést a Vezetıség hívja össze.

30.3.

Az egyesületi tagokat a választási győlés összehívásáról írásbeli, a választás helyét, idıpontját,
a választási győlés napirendjét, valamint a jelölés és választás módjáról, az Alapszabály 30.6.
és 30.7. pontjaiban foglaltakról és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó
meghívóval kell értesíteni. A meghívókat legalább a választási győlést megelızı harminc nappal el kell küldeni.

30.4.

A választási győlésen a magánszemély tag csak személyesen vehet részt, képviselıje útján
jogait nem gyakorolhatja. A jogi személyiséggel rendelkezı vagy nem rendelkezı gazdálkodó
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vagy egyéb szervezetet a bíróság által nyilvántartásba vett képviselıje vagy e képviselı
meghatalmazottja képviselheti. A meghatalmazást teljes bizonyító erejő magánokiratba kell
foglalni. A képviselı képviseleti jogosultságát megfelelıen igazolni köteles.
30.5.

A választási győlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a
tag nevét és lakcímét, illetve székhelyét, valamint nem magánszemély tag esetében a képviselı
nevét. A jelenléti ívet a választási győlés levezetı elnöke és a jegyzıkönyv két hitelesítıje
aláírásával hitelesíti. A választási győlés levezetı elnöke az Egyesület elnöke, akadályoztatása
esetén az Egyesület tagjai maguk közül levezetı elnököt választanak. Az Egyesület Küldöttgyőlésének megválasztása idejére az Egyesület elnöke a levezetı elnöki tisztséget átadja az
Egyesület olyan tagjának, aki nem a Küldöttgyőlés tagja. A választási győlés résztvevıi maguk
közül jegyzıkönyvvezetıt és két jegyzıkönyv–hitelesítıt választanak. Jegyzıkönyvvezetınek,
jegyzıkönyv-hitelesítınek, valamint, ha szükséges, levezetı elnöknek olyan személyeket kell
megválasztani, akik a választási győlés teljes tartama alatt jelen tudnak lenni.

30.6.

A választás érvényes, ha a választási győlésen az egyesületi tagok több mint fele jelen van.

30.7.

Ha az Egyesület a megismételt választási győlést a kitőzött idıponttól számított 15 napon belüli
bármely idıpontra az eredeti meghívóval és az eredeti napirenden szereplı ügyekben összehívja, a megismételt Választási Győlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

30.8.

A választási győlésen a tagok csak a küldöttek és a felügyelı bizottsági tagok jelölésérıl, a
jelöltlistáról, a választásról, illetve – ha a visszahívás feltételei fennállnak – visszahívásáról
dönthetnek.

30.9.

Ahol a jelen Alapszabály nyílt szavazást ír elı, a szavazás történhet kézzel, szavazócédulával,
vagy gépi eszközzel. A gépi eszközzel történı szavazás esetén a szavazást technikailag
lebonyolító személy vagy szervezet teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt nyilatkozatát
elızetesen be kell szerezni arról, hogy a gépi eszköz a leadott szavazatok számát, tartalmát és
a szavazás eredményét (szavazási adatok) megbízhatóan és valósághően rögzíti, és lehetıvé
teszi a szavazási adatokról másolat készítését és azok megfelelı közlését a tagokkal.

30.10. Küldött és felügyelı bizottsági tag csak magánszemély lehet. Küldötteket és felügyelı bizottsági
tagokat nyílt jelöléssel lehet jelölni. A küldöttekre és a felügyelı bizottsági tagokra a Küldöttgyőlés által választott és megbízott négytagú jelölıbizottság tesz javaslatot, mely jelölıbizottság
felhatalmazása a következı Választási Győlésre kijelölt jelölıbizottság megválasztásáig tart. A
javaslattétel során lehetıség szerint ügyelni kell az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével érintett valamennyi jogosulti csoport (filmrendezık, operatırök, filmírók, filmelıállítók,
díszlet- és jelmeztervezık, szinkronírók és szinkronrendezık) megfelelı arányára, ami azonban
nem akadályozhatja a választás lebonyolítását. Küldötteket és felügyelı bizottsági tag jelölteket
az Egyesület bármely tagja is javasolhat. A jelölılistára való felkerülésrıl a választási győlésen
részt vevı egyesületi tagok nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel határoznak.
30.11. A jelöltekrıl három megválasztott szavazatszámláló betőrendben listát készít (jelölt-listák).
30.12. A tagok a jelöltek közül a küldötteket és a felügyelı bizottsági tagokat titkos szavazással választják meg oly módon, hogy érvényes szavazatnak csak olyan, a tag által leadott jelöltlista
számít, amelyen legfeljebb annyi küldötti, illetve felügyelı bizottsági jelölt-név mellett szerepel a
szavazatot jelentı egyértelmő jelzés a szavazólapon feltüntetett módon, javítás nélkül, ahány
küldöttet, illetve felügyelı bizottsági tagot az Alapszabály szerint választani kell.
30.13. Megválasztott küldöttnek, illetve felügyelı bizottsági tagnak az Alapszabály által a Küldöttgyőlésre, illetve a Felügyelı Bizottságra meghatározott létszámban külön számított, a leadott érvé-
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nyes szavazatokhoz képest legtöbb szavazatot kapott jelöltek tekintendık. Ha az érintett jelöltlistán több jelölt szerepel, mint ahány küldöttet, illetve felügyelı bizottsági tagot kell választani,
szavazategyenlıség esetén a megválasztás szempontjából döntı szavazat-egyenlıséggel érintett jelöltek személyére nézve a szavazást meg kell ismételni.
30.14. Megválasztott pótküldöttnek, illetve felügyelı bizottsági póttagnak kell tekinteni a megválasztott
küldötteket, illetve felügyelı bizottsági tagokat követıen sorrendben a legtöbb szavazatot kapott
következı két (2) jelöltet. A pótküldöttek, illetve a póttagok esetében a megválasztás szempontjából döntı szavazategyenlıség esetén az idısebb jelölt tekintendı megválasztottnak.
30.15. A küldöttet, illetve a felügyelı bizottsági tagot vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben
fennálló, a tagságból adódó, az Alapszabályban vagy egyéb belsı szabályzatban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, ha nem felel meg az Alapszabályban meghatározott
tagsági feltételeknek, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll be, valamint, ha tisztségének
ellátásában tartósan akadályoztatva van.
30.16. A küldöttet, illetve a felügyelı bizottsági tagot vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának
elérését veszélyeztetı vagy érdekeit, jó hírét súlyosan sértı magatartást tanúsít.
30.17. A küldöttet, illetve a felügyelı bizottsági tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást az
Egyesületi tagok legalább 10 %-a (tíz százaléka) a visszahívni javasolt küldött vagy tag helyett
jelölt új küldött vagy tag személyének megjelölésével együtt indítványozza. Ebben az esetben
az indítványt a bizalmatlanságra való hivatkozáson túlmenıen indokolni nem kell.
30.18. A küldött, illetve a felügyelı bizottsági tag visszahívására irányuló indítványt írásban, megfelelı
indokolással a Vezetıséghez kell eljuttatni. A javaslathoz csatolni kell a javaslatot tevı tagok
névjegyzékét, amely tartalmazza a tag olvashatóan írt nevét és lakcímét vagy székhelyét,
valamint a tag - amennyiben a tag szervezet akkor a szervezet képviselıjének – (cégszerő) aláírását.
30.19. A visszahívás ügyében a tagok az erre a célra összehívott rendkívüli választási győlésen titkos
szavazással, a leadott szavazatok egyszerő szótöbbségével döntenek. Az érintett tag a visszahívásra vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, azonban biztosítani kell számára a 25.2. pont szerinti jogokat.
30.20. A küldött, illetve a felügyelı bizottsági tag helyébe halála vagy lemondása, visszahívása valamint egyesületi tagságának megszőnése esetén pótküldött, illetve póttag lép. A megválasztott
pótküldöttek, illetve póttagok közül a több szavazatot kapott, szavazategyenlıség esetén az
idısebb pótküldött, illetve póttag válik küldötté, illetve taggá. Pótküldött, illetve póttag hiányában, valamint a küldött vagy a felügyelı bizottsági tag visszahívása esetén az új küldött, illetve
tag megválasztására az Alapszabály rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
választást csak a megválasztandó küldött, illetve tag tekintetében kell megtartani. A 30.17.
ponton alapuló visszahívás és választás esetén, ha a küldöttnek, illetve tagnak jelölt személy a
jelölést kifejezetten elfogadja, jelöltnek kell tekinteni azt a személyt, akit az indítvány jelöltként
megjelöl.
30.21. A választási győlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) az Egyesület nevét;
b) a választás helyét és idıpontját, a választáson megjelent tagok számát;
c) a levezetı elnök(ök), a jegyzıkönyvvezetı, a jegyzıkönyv hitelesítık, a jelölıbizottság
tagjainak és a szavazatszámlálók nevét;
d) a választás menetét és lényegesebb eseményeit;
e) az elızetes jelöléseket, a jelölési indítványokat és a választás alkalmával tett érvényes
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jelöléseket;
f) a választások és az esetleges visszahívások eredményét, ezen belül az érvényes és
érvénytelen szavazatok, az érvényes szavazatokon belül az egyes jelöltekre leadott
igen és nem szavazatok számát;
g) a tagok esetleges tiltakozását a választás valamely eseményével szemben, ha azt a
tiltakozó kívánja.
30.22. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı és levezetı elnök írja alá, és az erre megválasztott két
jegyzıkönyv-hitelesítı hitelesíti. A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.
30.23. A választás eredményét az Egyesület honlapján közzé kell tenni. A választás jegyzıkönyvének
hiteles példányai alapján a választásról bármely tag tájékoztatót kérhet a Vezetıségtıl. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a választáson megjelentek számát, a jelöltek listáját, a választások
és az esetleges visszahívások eredményét, ezen belül az érvényes és érvénytelen szavazatok,
az érvényes szavazatokon belül az egyes jelöltekre leadott igen és nem szavazatok számát. Az
egyesületi tagok a választás jegyzıkönyvét megtekinthetik, és arról – saját költségükre – másolatot kérhetnek.
31.

A KÜLDÖTTGYŐLÉS

31.1.

Az Egyesület legfıbb döntéshozó szerve a Küldöttgyőlés.

31.2.

A Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

31.2.1. - az Alapszabály megállapítása és módosítása,
31.2.2. - a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, a Befektetési és Kockázatkezelési Politika, valamint a
támogatási politikát is tartalmazó Felosztási Szabályzat - amelyek nem állhatnak ellentétben az
Alapszabállyal - elfogadása és módosítása,
31.2.3. - az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
(megszőnésének) kimondása,
31.2.4. - az Egyesület tagjai közül a Mőbizottmány tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint
a Küldöttgyőlés tagjai közül a Vezetıség tagjainak és az Egyesület Elnökének megválasztása
és visszahívása, és a Mőbizottmány, a Vezetıség, valamint az Elnök esetleges díjazásának
megállapítása,
31.2.5. - évente beszámoltatja a Vezetıséget és a Felügyelı Bizottságot és dönt a beszámoló elfogadásáról
31.2.6. - döntés a jogosultak érdekében felhasználható cél szerinti juttatás elkülönítésérıl, alapjáról és
mértékérıl valamint felhasználásáról,
31.2.7. - a jogdíjbevétel jogosultak érdekében történı felhasználására vonatkozó eseti döntés az Alapszabály és a felosztási szabályzat ilyen célú felhasználására vonatkozó elıírásaival (támogatási
politikával) összhangban,
31.2.8. - az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, továbbá az Egyesület számviteli beszámolójának, valamint – amennyiben törvény elıírja – éves átláthatósági jelentés elfogadása.
31.2.9. - könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
31.2.10. - olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezetı
tisztségviselıjével vagy ezen személyek hozzátartozójával köt,
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31.2.11. - ingatlantulajdon szerzésének, átruházásának vagy megterhelésének jóváhagyásáról,
31.2.12. - hitelfelvétel jóváhagyásáról,
31.2.13. - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezetı tisztségviselık elleni kártérítési igények
érvényesítésérıl való döntés,
31.2.14. - döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a Küldöttgyőlés hatáskörébe utal.
31.3.

A Küldöttgyőlés a 31.2. pontban meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át.

31.4.

A Küldöttgyőlés 15 tagból áll. Tagjait az Egyesület tagjai négy évre választják az Alapszabályban meghatározott szabályok szerint. A küldöttek újraválaszthatók. A küldötti tisztség megszőnik a 4 éves határozott idıtartam lejártát követı elsı érvényes Választási Győlésen történt
szavazás eredményének kihirdetésével, a küldött halálával, lemondásával, visszahívásával
vagy egyesületi tagságának megszőnésével.

31.5.

A Küldöttgyőlést szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal össze kell hívni. A
Küldöttgyőlést össze kell hívni akkor is, ha azt bíróság elrendeli, vagy az egyesületi tagság
legalább 1/3 része írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri. Szükség esetén a Küldöttgyőlés
bármikor összehívható.

31.6.

A Küldöttgyőlést az Elnök hívja össze. Abban az esetben, ha a választási győlés új Küldöttgyőlést választ, a választási győlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az új Küldöttgyőlés
részére az elsı Küldöttgyőlésre szóló meghívót is. Ilyen esetben az elsı Küldöttgyőlést a választási győlés utáni lehetı legközelebbi idıpontra kell összehívni, azt az Elnök megválasztásáig a legidısebb megválasztott tag vezeti.

31.7.

A tagokat a Küldöttgyőlés összehívásáról írásbeli, az Egyesület nevét, székhelyét, a Küldöttgyőlés helyét, idıpontját és napirendjét tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A meghívókat a
Küldöttgyőlést megelızı legalább tizenöt nappal kell elküldeni úgy, hogy a tagok és további
meghívottak elektronikus címére (e-mail) kell kiküldeni azt, melynek átvételét a tagoknak vissza
kell igazolni. A meghívót és a kapcsolódó írásos anyagokat egyben meg kell küldeni az állami
felügyeletet ellátó szervezet részére is. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
pontosan kell megjelölni, hogy a tagok annak tartalmáról álláspontjukat kialakíthassák. A napirendekhez tartozó írásos anyagokat legkésıbb az győlés idıpontját megelızıen 5 nappal kell
továbbítani a tagoknak valamint az állami felügyeletet ellátó szervezetnek.

31.8.

A tagok meghívójának az elızı bekezdésben említetteken felül tartalmaznia kell a határozatképtelenség következményeirıl (31.4. pont szerint) továbbá a szavazati jog gyakorlásáról szóló
tájékoztatót is.

31.9.

A küldöttgyőlési meghívó kézbesítésétıl számított 3 napon belül a tagok és az egyesület
szervei a Vezetıségtıl a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetıség 2 napon belül dönt. A Vezetıség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén
a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésıbb 2
napon belül elektronikus úton közli a kezdeményezı tagokkal. Ha a Vezetıség a napirend
kiegészítése iránti kérelemrıl nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerő
kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Küldöttgyőlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelızıen külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerően nem közölt napirenden szereplı kérdésben csak akkor hozható határozat, ha
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valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplı kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
31.10. A Küldöttgyőlésen a tag csak személyesen vehet részt, minden tag szavazata egyenlı. A Küldöttgyőlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tag nevét
és lakcímét, illetve amennyiben a tag filmelıállító szervezet képviselıje, e filmelıállító szervezet
nevét. A jelenléti ívet a Küldöttgyőlés levezetı elnöke és a jegyzıkönyv két hitelesítıje aláírásával hitelesíti.
31.11. A Küldöttgyőlés levezetı elnöke az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén a Küldöttgyőlés
tagjai maguk közül levezetı elnököt választanak.
31.12. A Küldöttgyőlés résztvevıi maguk közül jegyzıkönyvvezetıt és két jegyzıkönyv–hitelesítıt
választanak, a 31.20.4. pont figyelembe vételével.
31.13. A Küldöttgyőlés határozatképes, ha azon a küldöttek legalább 50%-a plusz egy fı jelen van. A
határozatképességet az ülés alatt minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
31.14

Ha a Küldöttgyőlés nem határozatképes, a Küldöttgyőlés idıpontjától számított 15 napon belül
bármely idıpontra az eredeti meghívóval összehívott megismételt Küldöttgyőlés az eredeti
napirenden szereplı ügyekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

31.15. A Küldöttgyőlés folyamán történı esetleges eltávozásokra tekintettel a határozatképességet
napirendi pontonként is meg lehet állapítani.
31.16. A meghívóban nem szereplı ügyben a Küldöttgyőlés csak akkor hozhat határozatot, ha a
Küldöttgyőlésen valamennyi tag jelen van és a határozathozatalhoz a tagok 50%-a plusz 1 fı
hozzájárul.
31.17. A Küldöttgyőlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Az
Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévı tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszőnésérıl szóló közgyőlési döntéshez a szavazati joggal rendelkezı tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Titkos szavazással kell dönteni azon személyi ügyekben, melyekben a Küldöttgyőlést ezt elrendeli.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elınyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerzıdést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
31.18. A vezetıségi tagok, a mőbizottmányi tagok és az Egyesület Elnökének megválasztása: A
vezetıségi és mőbizottmányi tagokra és az Egyesület Elnökére a Küldöttgyőlés által a Választási Győlésre választott és megbízott jelölıbizottság tesz javaslatot. A vezetıségi és mőbizottmányi tagokra vonatkozó javaslattétel során ügyelni kell az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével érintett valamennyi jogosulti csoport tagságban képviselt megfelelı arányára. A
jelölılistára való felkerülésrıl a küldöttek nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel határoznak. A vezetıségi és mőbizottmányi tagok, valamint az Elnök megválasztása egyebekben a
30.11 - 30.13. pontok megfelelı alkalmazásával történik.
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31.19.

A vezetıségi tagok visszahívására az Alapszabály 30.15 – 30.19. pontjait kell megfelelıen
alkalmazni.

31.20.

A Küldöttgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

31.20.1. - az Egyesület nevét, a Küldöttgyőlés helyét és idıpontját,
31.20.2. - a Küldöttgyőlés levezetı elnökének, a jegyzıkönyvvezetınek, a jegyzıkönyv hitelesítıinek
és a szavazatszámlálóknak a nevét,
31.20.3. - a Küldöttgyőlés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat, a napirendi pontokhoz kapcsolódóan a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, továbbá a megjelentek közül idıközben
esetlegesen eltávozottak számát akként, hogy a számok összege megegyezzen az eredetileg
megjelentek számával és a határozatképességet meg lehessen állapítani, a tagok esetleges
tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.
31.20.4. A jegyzıkönyvet a Küldöttgyőlés levezetı elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı írja alá, és a
jelenlévı szavazatra jogosult tagok közül erre megválasztott két, a Küldöttgyőlés bezárásakor
jelenlévı tag hitelesíti. A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet is.
31.20.5. A Küldöttgyőlésrıl az ülés jegyzıkönyvének hiteles példányai alapján a Vezetıségtıl bármely
tag tájékoztatást kérhet, az egyesületi tagok a jegyzıkönyvet megtekinthetik és arról - saját
költségükre - másolatot kérhetnek.
31.21.

Az Elnök köteles a Küldöttgyőlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület elıreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott Küldöttgyőlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetéséhez szükséges intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetésérıl dönteni.

31.22.

A küldöttgyőlési határozatokat az Elnök a Küldöttgyőlésen szóban kihirdeti és az érintett, jelen
nem lévıkkel illetve tag(okk)al a határozat meghozatalát követı 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.

32.

A VEZETİSÉG

32.1.

A Vezetıség az Egyesület legfelsı ügyvezetı szerve.
Vezetıségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvıképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A Vezetıség tagjai ügyvezetési feladatait személyesen kötelesek ellátni. Nem lehet Vezetıségi
tag az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
Vezetıségi tag aki közügyektıl eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet
Vezetıségi tag az, akit e foglalkozástól jogerısen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerıs
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezetı tisztségviselıje nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott idıtartamig nem lehet Vezetıségi tag az, akit eltiltottak a vezetı tisztségviselıi tevékenységtıl.
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Amennyiben az itt felsorolt összeférhetetlenségi okok közül bármelyik bekövetkezik, azt az
érintett személy köteles 5 napon belül a Vezetıségnek bejeleneteni. Ennek elmulasztása miatt
bekövetkezett minden kárért a mulasztó tag teljes felelısséggel tartozik.
32.2.

A Vezetıség hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a jelen Alapszabály kifejezetten a Vezetıség hatáskörébe utal, továbbá enélkül is mindazok az ügyek, amelyekben a
döntést a jelen Alapszabály nem utalja a Küldöttgyőlés hatáskörébe. A Vezetıség hatáskörét az
SzMSz elıírásai szerint a 32.3. pontban felsorolt kizárólagos hatáskörök kivételével az Elnökre,
vagy az Ügyvezetı Igazgatóra átruházhatja.

32.3.

A Vezetıség kizárólagos hatáskörébe tartozik:

32.3.1. - évente beszámol a Küldöttgyőlésnek,
32.3.2. - elıterjesztés tétele a Küldöttgyőléshez a Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó
ügyekben, kivéve a 31.2.4. és a 31.2.5. pontokban felsoroltakat,
32.3.3. - az Ügyvezetı Igazgató megválasztása és visszahívása, az Ügyvezetı Igazgatóval szemben ha az Ügyvezetı Igazgató munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - a megválasztáson és visszahíváson kívül a munkáltatói jogok, megbízatás esetén pedig a megbízói jogok gyakorlása,
32.3.4. - döntés tagsági ügyekben.
32.3.5. - az Egyesület jogdíjközleményeinek (díjszabás), tagsági szabályzatának, továbbá az Alapszabályon, Felosztási Szabályzaton és az SZMSZ-en kívül szükségessé váló valamennyi egyéb,
belsı szabályzatának megállapítása és módosítása.
32.4.

A Vezetıség 5 tagból áll. Tagjait a Küldöttgyőlés négy évre választja az Alapszabályban meghatározott szabályok szerint. A vezetıségi tagok újraválaszthatók. A vezetıségi tagság megszőnik:
- a négy éves határozott idıtartam lejártát követı elsı érvényes vezetıség-választás
befejezésével,
- a vezetıségi tag halálával,
- lemondásával,
- visszahívásával,
- egyesületi tagságának megszőnésével,
- a vezetı tisztségviselı cselekvıképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történı korlátozásával,
- a vezetı tisztségviselıvel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

32.5.

A Vezetıség tagja megbízatásáról az egyesülethez címzett, az Elnökhöz intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.

32.6.

A Vezetıség összehívásáról, a jelenlétrıl, a határozatképességrıl, a határozathozatal módjáról,
a jegyzıkönyv készítésérıl, és a Vezetıség mőködésének egyéb kérdéseirıl a jelen Alapszabály keretei között az SzMSz rendelkezik.

33.

A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG

33.1.

A Felügyelı Bizottság (FB) az Egyesület belsı, a tagok által létrehozott ellenırzı szerve. Ennek
keretében az Egyesület ügyintézı, képviseleti szerveitıl, továbbá az Elnöktıl, az Ügyvezetı
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Igazgatótól, valamint az Egyesület vezetı állású munkavállalóitól bármikor jelentést, vagy
felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja.
33.2.

Az FB köteles megvizsgálni a Küldöttgyőlés elé kerülı éves beszámolót, továbbá a költségvetést, a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét az FB elnöke ismerteti a
Vezetıséggel, illetıleg a Küldöttgyőléssel. E nélkül az éves, illetve négy éves beszámolóról, a
költségvetésrıl és a mérlegrıl nem hozható érvényesen határozat.

33.3.

Az FB 3 tagból áll. Tagjait 4 évre a Választási Győlés választja. A tagok újraválaszthatók A
felügyelı bizottsági tagság megszőnik a 32.4. pont szerinti esetekben.

33.4.

Az FB üléseit a tagok maguk közül választott elnöke hívja össze és vezeti. Az FB összehívásáról, a részvételrıl, a határozatképességrıl, a határozathozatal módjáról, a jegyzıkönyvrıl,
továbbá az FB mőködésének egyéb kérdéseirıl az FB Ügyrendje rendelkezik. AZ FB ügyrendjét maga állapítja meg.

33.5.

A Felügyelı Bizottság tagjai a Küldöttgyőlés valamennyi ülésén tanácskozási joggal részt
vehetnek.

33.6.

Ha a Felügyelı Bizottság jogellenességet, alapszabályba vagy Küldöttgyőlési határozatba ütközı tényt, mulasztást tapasztal, errıl a Vezetıséget haladéktalanul, írásban értesíti, súlyos
esetben a Küldöttgyőlés összehívását a Vezetıségnél haladéktalanul, írásban kezdeményezi.

34.

AZ ELNÖK

34.1.

Az Elnök az Egyesület vezetı tisztségviselıje és szakmai képviselı személye. Az Egyesületet
illetve a Vezetıséget bel- és külföldi személyekkel szemben, továbbá hatóságok elıtt egy
személyben képviseli. Az Egyesület nevében aláírásra önállóan jogosult, azaz teljes nevét hiteles (cég)aláírási nyilatkozatának megfelelıen önállóan írja az Egyesület elıírt, elınyomott
vagy nyomtatott neve alá. A bankszámla felett való rendelkezéshez az Elnök és vagy az Ügyvezetı Igazgató, vagy a Gazdasági Vezetı együttes aláírása szükséges. Az Elnök képviseleti
jogát – a bankszámla felett való rendelkezést kivéve – az ügyek meghatározott csoportjára
nézve az Ügyvezetı Igazgatóra vagy az Egyesület munkavállalóira vagy megbízottaira átruházhatja.

34.2.

Az Elnöknek a képviseletben való akadályoztatása esetén az Egyesület nevében történı aláírásra az Ügyvezetı Igazgató jogosult, kivéve a kötelezettségvállalást eredményezı jognyilatkozatokat, melynek esetében az Ügyvezetı Igazgató és a Gazdasági Vezetı együttesen jogosult, azaz az aláírók teljes nevüket együtt írják az Egyesület elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott
neve alá. Az Elnöknek a képviseletben való akadályoztatása esetén a bankszámla felett való
rendelkezéshez az Ügyvezetı Igazgató és a Gazdasági Vezetı együttes aláírása szükséges.

34.3.

Ha az Ügyvezetı Igazgató társadalmi-közéleti megbízatás keretében látja el az ügyvezetı igazgatói feladatokat, a 35.3. elsı mondatában meghatározott feladatokat az Elnök látja el.

34.4.

Az Elnök a Vezetıség tagja, és ı vezeti a Vezetıség üléseit. Akadályoztatása esetén a Vezetıség az ülésre levezetı elnököt választ.

34.5.

Az Elnököt a Küldöttgyőlés négy évre választja. Visszahívására az Alapszabály 30.15.-30.19.
pontjait kell megfelelıen alkalmazni. Az Elnök újraválasztható. Az elnöki tisztség megszőnik:
- a négy éves határozott idıtartam lejártát,
- lemondást,
- az elnök Egyesületi tagsága megszőnését,
- visszahívását
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követı elsı érvényes elnökválasztást követıen a változás bírósági nyilvántartásba vételével,
valamint az elnök halálával.
Az elnöki tisztség szintén megszőnik, ha az elnökkel szemben a 32.1. pontban körülírt összeférhetetlenségi okok közül bármelyik bekövetkezik.
34.6

Az Elnök felel az Egyesület számviteli jogszabályokban elıírt beszámolási kötelezettségeinek
teljesítéséért, és az Egyesület könyveinek szabályszerő vezetéséért. Az Egyesület tevékenységérıl, vagyonáról, a beszedett és felosztott jogdíjak mértékérıl évente egy alkalommal beszámol a Vezetıségnek. E beszámoló képezi az Egyesület Küldöttgyőlése elé kerülı beszámoló alapját.

35.

AZ ÜGYVEZETİ IGAZGATÓ

35.1.

Az Ügyvezetı Igazgató az Egyesület ügyintézı képviseleti szerve. Az ügyvezetı igazgatói
tisztség ellátható munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy társadalmiközéleti megbízatás keretében. Az Ügyvezetı Igazgató a munka- vagy megbízási szerzıdésben rábízott feladatokat köteles ellátni.

35.2.

Az Ügyvezetı Igazgatót a Vezetıség a jelen Alapszabály 32.3.3. pontja alapján, a Vezetıségi
Ügyrend szabályai szerint határozatlan idıre választja és bízza meg. Az Ügyvezetı Igazgató
visszahívására a megválasztás szabályait kell megfelelıen alkalmazni. Az Ügyvezetı Igazgatóval szemben a munkáltatói, illetve a megbízói jogokat egyebekben a Vezetıség gyakorolja.

35.3.

Az Ügyvezetı Igazgató az Egyesület munkaszervezetének egyszemélyi felelıs vezetıje, az
Egyesület valamennyi munkavállalójával szemben munkáltatói jogokat gyakorol, kivéve, ha az
Ügyvezetı Igazgató megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. Az Ügyvezetı Igazgató
az Egyesület megbízottaival szemben megbízói jogokat gyakorol. Minden olyan ügyben dönthet, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály nem utal más szerv, illetve az Egyesület felettes szervei hatáskörébe. Döntései nem állhatnak ellentétben az Egyesület felettes szerveinek
döntéseivel. Az Elnök nem minısül az Egyesület felettes szervének.

35.4.

Az Ügyvezetı Igazgató, illetve az általa megbízott személy, tanácskozási joggal részt vehet az
Egyesület valamennyi, a jelen Alapszabályban, vagy egyéb belsı szabályzatban meghatározott
szervének ülésein.

35.5.

Az Ügyvezetı Igazgatót – az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezést kivéve – a képviseletben történı akadályoztatása esetén két, az SzMSz-ben ilyen képviseletre feljogosított munkavállaló vagy megbízott helyettesítheti. Az Ügyvezetı Igazgató – az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezést kivéve – képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve az
Egyesület SzMSz-ében meghatározott munkavállalóira vagy megbízottaira átruházhatja.

35.6.

Az ügyvezetı igazgatói tisztség megszőnik az Ügyvezetı Igazgató halálával, visszahívásával,
lemondásával, valamint a határozatlan idıtartamra kötött munka/megbízási szerzıdés bármely
egyéb okból történı megszőnésével. Az ügyvezetı igazgatói tisztség szintén megszőnik, ha
vele szemben a 32.1. pontban körülírt összeférhetetlenségi okok közül bármelyik bekövetkezik.

IX.
36.1.

ELEKTRONIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS KAPCSOLATTARTÁS
A Küldöttgyőlés, illetve a Vezetıség döntéseit elektronikus úton is meghozhatja az alábbi feltételekkel. A Küldöttgyőlés elektronikusan hozhatja meg egy adott kérdésben határozatát abban
az esetben, ha ezt az Elnök, vagy a Vezetıség, vagy legalább 5 küldött javasolja és a kérdésben más személy meghallgatása nem szükséges.
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36.2.

A döntéshozatal a küldöttek által megválasztásuk után bejelentett elektronikus levélcímre (email cím) az Elnök által küldött felhívás alapján történik. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylı kérdést, a döntéshez szükséges tényeket és lehetıség szerint a döntési alternatívák ismertetését. A felhívásnak tartalmaznia kell azon határidıt, amíg a küldött szavazatát meg
kell, hogy küldje az Elnök részére, amely az üzenet kiküldésétıl számított legalább 2, legfeljebb
8 nap. A felhívásban szereplı kérdésnek eldöntendınek kell lennie, amire a tagok igennel vagy
nemmel szavazhatnak. A kérdésben akkor születik érvényes döntés, ha a válaszolók között
legalább 8 tag azonos szavazatot adott, minden egyéb esetben a szavazás eredménytelen.
Mind a felhívás megküldését, mind a szavazatok beérkezését a fogadónak vissza kell igazolnia
(elektronikus tértivevény). A döntés eredményét és tartalmát valamint a szavazati arányokat a
határidı leteltét követı 5 munkanapon belül az Elnök megküldi a tagoknak, valamint
gondoskodik a döntéshozatalhoz kapcsolódó üzenetek megfelelı tárolásáról.

36.3.

A küldöttek felelıssége, hogy biztosítsák a megadott elektronikus levelezési cím biztonságos
kezelését, az ahhoz való hozzáférést harmadik személynek nem biztosíthatják. Az elektronikus
levelezési címük változását a küldöttek kötelesek 5 napon belül az Elnöknek – akár elektronikusan – bejelenteni.

37.

Az Egyesület minden jogosult illetve érdekelt részére biztosítja az elektronikus kapcsolattartás
lehetıségét, és biztosítja, hogy így érvényesítsék jogaikat. Mind a jogosultak, mind az egyéb érdekeltek az Egyesület elektronikus levelezési címén kérhetnek tájékoztatást illetve nyújthatnak
be kérelmet. Az erre szolgáló elektronikus levélcím: filmjus@filmjus.hu. Az Egyesület az elektronikusan beérkezett megkeresésre annak tartalmától függıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb 30 napon belül válaszol, szintén elektronikus levél formájában. Ennek elmaradása esetén
a jogosult az Elnökhöz fordulhat intézkedésért. Az elektronikus levélcímmel történt esetleges
visszaélésekért, az így keletkezı esetleges károkért az Egyesület felelısséget nem tud vállalni.

X.

ÁTLÁTHATÓSÁGI SZABÁLYOK

38.

Az Egyesület teljesíti mindazon adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségeit, melyeket jogszabályok, kétoldalú szerzıdések, illetve nemzetközi szervezetekben fennálló tagsága alapján
teljesítenie kell. A közzétételi illetve nyilvánosságra hozatali kötelezettség az Egyesület honlapján (www.filmjus.hu) keresztül történik.

39.

A Küldöttgyőlés – amennyiben azt jogszabály kötelezıen elıírja – évente, beszámolójával egyidejőleg külön átláthatósági jelentést is elfogad, és azt a mérleggel egyidejőleg közzéteszi.

XI.
40.

NEM KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS
Ha a jogosult olyan mővének, mely esetében az Egyesület gyakorolja a közös jogkezelés
körében történı felhasználási engedélyezést, kifejezetten nem kereskedelmi célú felhasználását kívánja egyénileg engedélyezni, és azt a felhasználást megelızıen, írásban az Egyesület
részére bejelenti, azt az Egyesület tudomásul veszi és a bejelentésben megjelölt felhasználással kapcsolatban jogdíjat nem érvényesít. A bejelentésnek tartalmaznia kell mindazon
jogosultak egybehangzó nyilatkozatát, melyek az adott audiovizuális mő esetén az Egyesület
jogdíjkezelésében érintettek lettek volna.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
41.

Az Egyesület a mőködését érintı egyéb kérdésekben az alkalmazandó jogszabályok és a jelen
Alapszabály keretei között a jelen Alapszabályban említetteken kívül is további belsı
szabályzatokat alkothat. Az Elnök a felosztást, adatrögzítést érintı kérdésekben belsı utasítást
adhat ki, melynek végrehajtását az ügyvezetı igazgató ellenırzi.
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42.

Az Egyesület közös jogkezelıi tevékenységének megszőnése esetén a fennálló jogosulti
igénnyel érintett teljes vagyont és az annak kifizetéséhez szükséges dokumentációt a
jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint adja át.

43.

Amennyiben azt törvény kötelezıen elıírja, úgy a Választási Győlésen a tagok, valamint a Küldöttgyőlésen a küldöttek szavazati jogukat meghatalmazott képviselı útján is gyakorolhatják.
Ebben az esetben az erre a célra adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő
magánokiratba kell foglalni, melyet az adott ülés megkezdése elıtt a levezetı elnöknek át kell
adni, ami a jelenléti ívhez csatolva kerül megırzésre. A tag nem adhat érvényesen képviseleti
meghatalmazást másik jogosulti csoportba tartozó tag részére. A meghatalmazás minden
esetben kizárólag egy meghatározott ülésen való képviseletre szólhat, és nem vonatkozhat
elektronikus döntéshozatalra.

44.

Az Egyesület Tagsági Szabályzatát a jelen alapszabály VI. fejezete foglalja magában.

45.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései, valamint
a közös jogkezelésre vonatkozó speciális jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2016. február 11.
Alulírott, Kabdebó György igazolom, hogy a fenti létesítı okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítıokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kabdebó György
elnök
Ellenjegyzem.
2016. február 11.
dr. Bánhegyesi Béla
jogtanácsos
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