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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 1996. október 26-án elfogadott 

Tagsági Szabályzata a 2004. május 18-án, a 2007. október 3-án, a 2009. január 26-án és 2011. 
június 14 –én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 

 
 
I. A tagsági jogviszony keletkezése, és megszűnése 
 
I.1. A tagsági jogviszony tagfelvétellel keletkezik. A tagfelvételről a Vezetőség dönt. A taggá válni 
kívánó szerző, örökös, vagy zeneműkiadó (tagfelvételt kérő személy) a tagfelvétel kérdésében való 
döntéshez szükséges valamennyi adatot (kivéve az Egyesület által hivatalból ismert, a jelentkezőnek 
korábban kifizetett jogdíjak összegére vonatkozó adatokat) tartalmazó írásba foglalt tagfelvételi 
kérelem formanyomtatványt tölt ki, és ezt az abban előírt mellékletekkel ellátva eljuttatja a 
Vezetőséghez. A tagfelvételi kérelem tartalmazza a tagsági okirat jelen Szabályzatban meghatározott 
kellékeit. A Vezetőség a tagfelvételi kérelemről legközelebbi ülésén dönt. Ha a tagfelvételt kérő 
személy az Alapszabály VI. és VII. pontjában előírt tagsági feltételeknek megfelel, továbbá a jelen 
Szabályzatban a jelentkezőnek megfelelő tagságra (szerző, örökös, zeneműkiadó) előírt alaki 
követelményeket teljesíti, a Vezetőség a jelentkezőt tagként felveszi, és erről, továbbá a megfelelő 
osztályba sorolásról a tagot a tagsági okiratnak az Egyesület képviselője által aláírt példányának 
megküldésével értesíti. A tagsági jogviszony - az I.2.3. pontban meghatározott esetek kivételével - a 
vezetőségi döntés meghozatalának napján keletkezik. 
 
I.2.1. Az Egyesület az egyéb érintett jogosulttal (Alapszabály X., valamint SZMSZ IV.) kérésére - ha 
az adott naptári évre eső jogdíjfelosztás megtörtént - közli a rá vonatkozó jogdíjadatokat, amelyek 
alapján az egyéb érintett jogosult kérheti tagként történő felvételét. 
 
I.2.2.1. Ha a tagfelvételt kérő személy szerzői jogdíjat kapott valamely nem magyarországi  
székhellyel rendelkező közös jogkezelő szervezettől, akkor a tagság jogdíjfeltétele fennállásának 
vizsgálata során a külföldi pénznemben kapott jogdíjat a Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a jogdíj 
megszerzése évének utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra 
átszámítani.  
 
1.2.2.2. A tagfelvételi kérelem formanyomtatvány tartalmazza, hogy a tagfelvételt kérő személy 
kijelenti, hogy nem áll fenn olyan tagsági, vagy más, a szerzői vagyoni jogai, illetve zeneműkiadó 
esetében díjrészesedési jogai közös jogkezelés, vagy egyéb, képviselő (ügynök) útján történő 
gyakorlásának akár a Magyar Köztársaság területén, akár külföldön hatályos átengedésére vonatkozó 
jogviszonya, amelynek tárgyi, vagy területi hatálya ütközik az egyesületi tagság feltételét jelentő, az 
egyesületnek adott, közös jogkezelésre vonatkozó megbízásba, továbbá, hogy a tagfelvételt kérő 
személy e kijelentéseiért mind az Egyesülettel, mind az egyéb érintett közös jogkezelő szervezet, 
vagy más képviselő irányában helytállást vállal, és tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozat 
valótlannak bizonyul, az alapot jelent a tagsági jogviszony kizárás útján történő megszüntetésére.  
 
1.2.2.3. A tagfelvételről szóló döntés előtt az Egyesület ellenőrzi a közös jogkezeléssel érintett bel- 
és külföldi jogosultakat tartalmazó adatbázisban, hogy az érintett jogosult nyilatkozata a  valóságnak 
megfelel-e, közli a külföldi honossága szerinti megfelelő közös jogkezelő szervezettel a tagfelvételi 
kérelmet és a jelen pontban meghatározott nyilatkozatot, és tájékoztatást kér arról, hogy a külföldi 
nyilatkozata a  valóságnak megfelel-e. A tájékoztatás megadásáig a tagfelvételről nem lehet dönteni. 
Az e pontban meghatározott tájékoztatás kéréstől el lehet tekinteni, ha olyan egyéb érintett jogosult 
kéri a tagfelvételt, akivel a közös jogkezelés ellátására szóló nem korlátozott megbízási szerződés áll 
fenn. 
 
I.2.3. Ha olyan érintett jogosult szerző, vagy örökös kéri tagként történő felvételét, aki az 
Alapszabály III.2.10. és a Szervezeti és Működési Szabályzat IV.3.1. pontjában meghatározott 
jogszerű nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) tett, vagy akinek a tagsága a II.2. pontban 
meghatározott módon ilyen Nyilatkozat folytán szűnt meg,  az I.1. pont rendelkezéseit azzal az 
eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, hogy az ilyen személy tagfelvételi kérelmét az I.2.4. pontban 
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meghatározott eset kivételével a Nyilatkozat visszavonásának kell tekinteni. A tagsági jogviszony 
ebben az esetben a tagfelvételi kérelem benyújtását követő év január 1-jei hatállyal keletkezik, ha a 
tagfelvételi kérelem több mint három hónappal a naptári év vége előtt (minden év szeptember 30-ig) 
érkezik meg az Egyesülethez. Ha a tagfelvételi kérelem egy adott naptári évben az előző mondatban 
meghatározott időpontnál későbbi időpontban érkezik meg az Egyesülethez, a tagsági jogviszony 
legkorábban a benyújtás évét követő második naptári év január 1-jei hatállyal keletkezhet. 
 
I.2.4. Ha az I.2.3. pontban említett jogosult a Nyilatkozatot az SZMSZ-ben  meghatározott 
határidőben és módon külön visszavonta, akkor legkorábban a visszavonás hatályba lépésével egy 
idejű hatállyal vehető fel egyesületi tagként. 
 
I.2.5. Ha az I.2.3. pontban említett  jogosult az egyéb tagsági feltételeknek nem felel meg, 
tagfelvételi kérelmét  a Nyilatkozat visszavonásaként kell értékelni, ha a kérelem egyébként  a 
Nyilatkozat visszavonására az SZMSZ-ben  meghatározott szabályoknak megfelel. 
 
I.3. A tag az általa az Egyesületnek az Alapszabály szerint, közös jogkezelés ellátására adott 
megbízás területi hatályát egyoldalúan korlátozhatja. A korlátozás nem érintheti a Magyar 
Köztársaság területét. A korlátozásra az SZMSZ-ben meghatározott, a közös jogkezelésre adott 
megbízás módosítására irányadó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.   
 
II. Valamennyi tagra vonatkozóan a tagság megszűnik: 

- kilépéssel, vagy  
- kizárással 

 
II.1. A kilépni szándékozó tag írásbeli kilépési nyilatkozatot tölt ki, és juttat el az Egyesület 
Vezetőségének. A Vezetőség legközelebbi ülésén köteles megállapítani a kilépés megtörténtét, és a 
kilépett tagot törli a tagok közül, és erről a kilépett tagot írásban értesíti. A tagság azon a napon 
szűnik meg, amelyen a Vezetőség megállapította a kilépés megtörténtét.  
 
II.2. A szerző, illetve örökös tag Nyilatkozata - figyelemmel az Alapszabály VIII.2.1. pontjára - 
kilépési nyilatkozatnak is tekintendő, rá  a kilépés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
a Nyilatkozat jogszerűen csak a szerzői jogi törvény 91.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek 
és határidők betartása mellett tehető meg, és válik hatályossá. Ha a Nyilatkozat nem jogszerű, erről a 
Vezetőség a tagot értesíti. A jogszerűtlen Nyilatkozat a tagság fennállását nem érinti. 
 
II.3.1. A Vezetőség kizárhatja az Egyesületből azt a tagot, aki felszólítás ellenére ismételten sem 
teljesíti az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeit, vagy az Egyesület érdekeit egyébként 
súlyosan sértő magatartást tanúsít. Ilyen magatartásnak minősül különösen, ha a tag I.2.2.2. pont 
alapján tett kijelentése valótlannak bizonyul.   
 
II.3.2. A tagot a Vezetőség egyéb érintett jogosulttá minősítheti, és ezáltal az Egyesületből 
kizárhatja, ha két, egymást követő naptári évben nem felel meg szerző esetén az Alapszabály VII.1.1. 
és VII.1.2., örökös esetén a VII.2., zeneműkiadó esetén VII.4.3., vagy VII.4.4. pontokban  
meghatározott feltételeknek, illetve zeneműkiadó esetén a tagsági jogviszony fennállása alatt 
bármikor nem felel meg az Alapszabály VII.4.1. vagy VII.4.2. pontja szerinti feltételeknek.  
  
II.3.3. A tagság a kizárásról szóló döntés meghozatalának napján, ha pedig a kizárás az 1.2.2.2. pont 
alapján tett kijelentés valótlanságán alapul, a határozat meghozatala naptári évének utolsó napján 
szűnik meg. A kizárásról a kizárt tagot írásban kell értesíteni.  A kizárásról szóló döntést a kizárt tag 
a kizárásról a VI. pont szerinti eljárásban hozott határozat közlésétől számított 30 napon belül 
bíróság előtt megtámadhatja. 
 
II.3.4. A II.3.2. pont szerinti esetben a kizárt tag újból kérheti tagként történő felvételét, ha hitelt 
érdemlően igazolja, hogy az Alapszabályban meghatározott feltételeknek ismét megfelel. A tagsági 
viszony keletkezésére az I. pont szabályait kell alkalmazni. 
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II.4. Szerző, és örökös tagokra nézve a tagság a II.1. II.2. és II.3. pontokban említett eseteken kívül is 
megszűnik: 

- a tag halálával. 
 

II.5. A zeneműkiadó tagokra nézve a tagság a II.1. és II.3.  pontokban említett eseteken kívül is 
megszűnik: 
- a tag jogutód nélküli megszűnésével, illetve olyan jogutódlás alapján történő megszűnésével, 
amelynek során a jogutód a tagsági feltételeknek nem felel meg.  
 
II.6. Ha a Vezetőség hitelt érdemlően tudomást szerez a II.4., II.5. pontokban említett bármely 
megszűnési okról, köteles legközelebbi ülésén a tagság megszűnését megállapítani, az érintett tagot a 
tagok közül törölni, és erről  a II.5. pontban említett esetben, ha a tag jogutódlással szűnt meg, a 
törölt tag jogutódját írásban értesíteni. A tagság a II.4. pont esetében a halál, a II.5.pont esetében a 
megszűnés napján szűnik meg.   
 
II.7.Az Egyesület a tagság bármely megszűnése esetén jogosult a tag Egyesülettel szemben fennálló 
esetleges tartozását a volt tagot, illetve a tag örökösét/jogutódját illető jogdíjjal szemben beszámítani.  
 
III. A tagot megillető egyéb szolgáltatások 
 
A tag az SZMSZ-ben meghatározott keretek között jogosult az Alapszabály VIII.1.5. pontjában 
meghatározott szolgáltatások igénybe vételére.  
 
IV. Tagsági okirat 
 
IV.1. A tagságról tagsági okiratot kell kiállítani.  A tagsági okirat az Egyesületi tagság igazolására 
szolgál.    
 
IV.2. A tagsági okirat tartalmazza:  
 
IV.2.1. a tag nevét, címét és annak az osztálynak a megjelölését, amelyhez a tag tartozik, 
 
IV.2.2. az Egyesület  tag javára végzett, az Alapszabály  III.2.1., III.2.3., III.2.4. pontokban 
meghatározott tevékenységeinek felsorolását, 
 
IV.2.3. a tagtól származó megbízást és meghatalmazást a IV.2.2. pontban említett tevékenység 
ellátására, ideértve a megbízás területi hatályának esetleges korlátozását is, 
 
IV.2.4  a tagot illető jogokat, 
 
IV.2.5. a tagot terhelő kötelezettségeket, 
 
IV.2.6. az Alapszabályra, valamint a tagsági viszonyra alkalmazandó egyéb belső szabályzatokra és 
jogszabályokra történő utalást, 
 
IV.2.7. a tag aláírását, zeneműkiadó tag esetén pecséttel ellátott cégszerű aláírását, 
 
IV.2.8. az Egyesület képviselőjének aláírását. 
 
V. Tagsági tanúsítvány 
 
A tagsági tanúsítvány a tagsági okiratnak a tag azonosítására szolgáló leglényegesebb elemeit 
tartalmazza kicsinyített formátumban papíralapú vagy egyéb hordozón.  
 
VI. Kérelem a Vezetőség határozatával szemben 
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A tag a Vezetőségnek a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntésével szemben az erről szóló 
értesítés közlésétől számított 15 napon belül kérelmet nyújthat be a Felügyelő Bizottsághoz. A 
kérelem érdemi elbírálásának feltétele, hogy az megfelelő indokolást tartalmazzon, és megjelölje 
azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek alapján a tag a Vezetőség döntését sérelmezi. A 
kérelem tárgyában a Felügyelő Bizottság legközelebbi ülésén dönt. A Felügyelő Bizottság 
döntésével szemben az Egyesületen belül további jogorvoslatnak helye nincs. A jelen rendelkezés 
nem érinti a tagnak az Egyesület határozatainak bíróság előtt történő megtámadására vonatkozó 
jogát.   
 
VII. A közgyűlésen való részvétellel kapcsolatos úti költségtérítés 
 
A Vezetőség a közgyűlés előtt dönthet arról, hogy az Egyesület székhelyétől különböző településen 
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező tagot a hatályos számviteli és adószabályok 
keretei között útiköltség-térítés illeti meg a közgyűlésen való részvétele esetén. 
 
A Vezetőség a Tagsági Szabályzatot elfogadta: 
 
1996. október 26. 
 
A Vezetőség a Tagsági Szabályzatot módosította: 
 
2004. május 18. 
2007. október 3. 
2009. január 26. 
2011. június 14. 
 
 
 
 


