
Miiv6szeti Sza ks zerv ezetek Sziivets6ge

2011. ev december h6 09. napjdn hatdlyos,
m6dosit6sokkal egysd ges szerkezetbe foglalt

Alapokmf nya

,,Mi, a mtivdszeti szakszelezetek 1989. 6vi XI. kongresszus6nak ktildcittei a tagshg krizos
akarat6tol indittatva kolcsdnosen kinyilvanftjuk, hogy a szakszerv ezeti drdekvddelem
meger6sitdsdhez, drdekdrvdnyesit6si esdlyeink nrivel6s6hez,klzos cdljaink megval6sitiisdhoz,
az egys6ges fell6pdstinkben rejlo er6 kihaszn6l6s6hoz sztiksdgiink van az egym6s irinti
szolidarit6sra, aszervezeti osszefog6sra, erSs szakszervezeti szovetsdgre.

A tagsag megbizis6bol ezert elhat6roztuk, hogy az 1957 -ben ldtrejott Mtiv6szeti
Szakszervezetek Szovetsdge szervezetdt 6talakitja, mukcid6sit fj, demokratikus alapokra
helyezve, kozos akarattal rijra megkdtjtik

az Artistamiivdszek Szakszervezete,
a Filmmriv6szek 6s Filmalkalmazottak Szak szervezete,
az Ir ok S zakszerv ezete,
a Kepzomtivdszek, Iparmrivdszek ds Mrivdszeti Dol gozok Szaksz ew ezete,
a Magyar Zenemuvdszek ds Tdncmtivdszek SzakSzervezete ds
a Szinhivi Dol goz6k Szaks zerv ezete szcivetsdgdt.

A szdvetsdgi szerzodest, mint a tagszerrvezetek egyhangiran kinyilv6nitott kdzris akarat6t,
jelen alapokmanyba foglaltuk 6s a mai napon tortdnt elfogaddsdval mindenki szirmfua
kcizdtessztik."

I. A SZoVETSEG MEGHATAROZASA

l. A szakszervezeti szovetsdg (tovdbbiakban Szovetsdg) neve:

Mtiv6szeti Szaksz ew ezetek Sziivets6ge (rdvidftve: MSZSZ).

2. A Szovetsdg szdkhelye: 1068 Budapest, VI. keriilet, V6rosligeti fasor 38. szirm.

3. A Szovetsdg ftiggetlen szakmai szakszervezetek konfloder6ci6ja, atagszervezetek
konzultativ, koordin6cios egyezteto f6ruma, kdpviseleti szewezete. A Szovetsdget olyan
onkdntesen t6rsult szakszervezetek alkotj6k, amelyek a munkav6llalSk szabad t6rsul6s6val
jottek ldtre. A Szovetsdg tagszewezetei egyenjogriak, alapszab6lyaik 6ltal meghat6rozottan
on6l loak, vdlemdnynyi lv6nit6s i d s akci6 szabadsdg gal rendel k eznek.

4. A Szdvetsdg alapja a munkav6llaloi szolidarit6s, a szakszervezeti tags6g kdzds drdeke, a
tagszervezetekkdlcsonos segit6kdszsege 6s segfts6gnyfijt6sa, a kozris 6ll6spontok
megegyezds utjan tort6n6 kialakitds6nak sz6nddka.
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5. A tagszervezetek all6spontjitt a szovetsdgi szervek ds tisztsdgvisel6k kotelesek kdpviselni
minden erdekegyezteto f6rumon 6s minden ddntdshozo el6tt. A kozos all6spontot kifejez6
szovetsdgihatilrozat, allasfoglalds konszenzussal (egyhangu drintdssel) vagy tdbbsdgi
dontdssel sztiletik. Konszenzussal ddnteni ezen alapokm6nyban meghat6rozott kdrddsekben
kell. A tdbbsdgi dontdssel hozott hatfirozat csak azoV,raa tagszervezetekre ndzve kotelez6,
amelyek ehhez szavazatukkal hozzt$trrultak. A kisebbs6gre ndzve a tobbsegi dcintds nem
k6telezo. Joga van kiilonvdlemdnyt fonntartani, s 6ll6spontj6t az on6llo kdpviseleti joga
alapj an kiilon6ll6an kdpviselni.

6. A Szovets6g keretdben egyiittmtik0d6 szakszervezetek elismerik a szakszervezeti
pluralizmust, a munkav6llal6k azon joght, hogy egy munkahelyen tobb szakszervezetet is
alakithatnak. A Szovetsdg szolid6ris a magyar szakszervezetekkel, a dolgozok munkithoz,
szoci6lis biaons6gfrhoz, kiel6gft6 dletminosdghez, megfelel6 munkakoriilmdnyhez ds a
mtivel oddshez fuzodo drdekeinek vddelmd6rt fo lytatott harcukkal .

7. A Szovetseg - a tagszervezetek tobbsdgi dcintdsdvel - csatlakozhat m6s szakszewezeti
szovetsdghez, 6rdekkdpviseleti tomoriildshez, kdthet rrividebb-hosszabb t6vir szovetsdget m6s
szervezetekkel. A Szovetsdg tagszewezetei 6s az 6n6ll6 k6pviselettel rendelkez6 szewezeti
egysdgei - szrivetsdgi tagsdguk megtart6s6val, egym6stol fiiggetlentil - szrivetkezhetnek egydb
(szakmai 6s rdtegkdpviseleti) szervezetekkel.

II. A SZoVETSBG CELJA ES FELADATAI

A Szdvetsdg c6lja - a tagszervezetek munk6j6t el6segitendo - olyan szakszervezeti egyseg es
ero ldtrehozdsa, amellyel osszehangolhato 6s es6llyel 6vhat6 meg, illetve drvenyesithet6 a
tagsfg gazdashgi, szoci6lis 6s kultur6lis drdeke. A Szrivelseg ezt els6sorban a tagszervezetek
kepviseletdvel, kapcsolataik 6s szolidarit6suk er6sit6sdvel, tev6kenysdgtik koordin6ldsdval,
megfelelo szolgitltat6sok nyrijtds6val, a szakszervezeti ds sajt6nyilv6noss6g szervezdsdvel dri
el.

l. Sziivets6g a szakszewezeti tagsdg 6rdek6ben

A Szcivets6g f6 feladata, hogy megtegyen mindent a miivdszeti szakszervezetek tags6ga
szoci6lis biztons6ghdrt, foglalkoztatisillrt, dlet- ds munkakdnilmdnyeinek javitris6drt. A
Szcivetsdg mindezek drdekdben ftilldp a kortirs miiv6szetek, a miivdszet-oktat6s, a kultur6lis-
mtivdszeti alkot6shoz, a publik6lishoz fuzodo erkcilcsi ds anyagi €rdekek vddelmddrt,
valamint azdrt, hogy a mtivek, az alkot6sok, az el6adisok eljussanak a legszdlesebb
r6tegekhez.

A Szovetsdg sikrasziil a szakszervezeti jogositvdnyok gyakorlAsdnak biztosft6s6drt, irj jogok
megszerzdsddrt, a szakmai-ilgazati drdekegyeztetds int6zm6nyesit6sddrt, a kultur6lis- es
sajtoigazgatas tarsadal mi el lenorzd s66rt.

A Szcivetsdg a tagszervezeteket drt jogsdrelem esetdn segitsdget nyrijt azok drdekvedelm6hez.
A Szovetsdg biztositja a szakszervezeti tagok 6s tiszts6gviselok bfroi riton drvenyesitheto
munkaj ogi vddelmdt, jogsegdly6t.

A Szovets6g segitsdget nyujt a tagszervezeteknek a tagsrig kultur6lis, szoci6lis, az egdszsdges
dlethez val6 igdnyeinek kieldgitdsdhez, valamint az iidiiltetdsi, sportoldsi ds sz6rakozdsi
lehetosdgek b6vit6sdhez.
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2. A Sziivetsdg a munkavdllal6k riltalSnos €rdekkdpviselet6drt

A Szovetsdg - a tagszervezeteivel egyiitt - felel6sseget v6llal a mtivdszeti teriilet minden -

munkaviszonyban 6116 6s szabadfoglalkoz6su - munkavdllalojanak 6ltal6nos
6rdekkdpviselete6rt, az alkoto- ds el6adomrivdszi munka, valamint a mtivdszetoktatds
feltdteieinek megteremtes6ert, illetve javit6s66rt, a kreativ munka megkiilonboztetett
elismereseert, a munkabdrek 6s honor6riumok m€rtdkdnek emeldsddrt.

Sikrasz6ll a szociSlis, a t6rsadalombiztositdsi 6s a munkajog, a szerzoi es az eloadomtivdszi
jogok, valamint a sajtojog fejlesztdsddrt. Az eload6mtivdszeknek az el6addsaik b6rmely,
jogszab6lyban vagy mds m6don vedett felhaszn6l6s6hoz fuzodo jogok vddelmdre ds
meghatdrozott esetekben es k6rben - kdpviseletdre kozds jogkezelo szervezetet mukddtet.
Kezdemdnyezi es kozbenj6r, hogy minden munkaszervezetben, kollektiv szerz6ddsben
rendezzek az ott dolgozok munkaviszony6val dsszefiiggo kdrddseket, szorgalmazza a
szakmai, szriks6g eset6n az ilgazati kollektiv szerz6ddsek ldtrejottdt. K<izbenjar, hogy
t6rsadalmi sulyuknak megfeleloen erkolcsi 6s anyagi elismerisben rdszesi.iljenek munk6juk
utan az alkoto- 6s eload6mrivdszek, valamint m6s mrivdszcti dolgozok.

3. A Sziivets6g az el6ad6miiv6szek jogainak 6rv6nyesft6s66rt, v€delm66rt 6s
k6pviselet66rt

A Szovetsdg az el6ad6mtiv6szeknek az el6ad6saik b6rmely, jogszabrilyban vagy mds m6don
vddett felhaszn6l6s6hoz fuzddo jogok v6delm6re ds - meghatitrozott esetekben ds kdrben -

kdpviseletere kozos jogkezelo szervezetet mtikodtet, amely egyiittmukddik mis

el6adomuvdszeket kdpvisel6 tdrsadalmi szervezetekkel, tov6bb6 biztosftja a jogosultak

velemdny6nek megjelenitiset, valamint a belsd szabtlyzatnak megfeleloen feloszda a
jogdijakat az drintett jogosultak koz<itt, ftiggetleniil attol, hogy azok tagiai-e az drintett

szakszervezeteknek, ds m6s szakmai szervezetnek vagy Sem.

4. Sziivetsdg a nemzetkiizi szakszewezeti szolidaritfs 6rdekdben

A Szcivetsdg - atagszervezetek megbizisa alapjdn - nemzetkdzi tevdkenysdget folytat,

kdtoldalt kapcsolatokat tart fenn, nemzetkozi szakmai 6s szakszervezeti sz0vetsdgek tagja,

hogy er$sitse a mrivdszeti teri.ileten dolgoz6k szolidarit6s6t, megkdnnyftse szakmai,
munkavallal6i, szeruoids emberi jogi probldmak megoldas6t,azdllamkcizi szerz6ddsek

korszenisit6sdt. l6trehoz6s6t.

III. A SZOVETSEG TAGSZERVBZBTEI

l. A Sz6vetsdg tagja az amivdszeti szakszervezet, amely kinyilv6nftotta elhattroz6sdt, hogy

kozossdget v6llal a Szovetsdg tdbbi tagjfval, elfogadja a Szdvetsdg alapokmanyit 6s kdzos

programjifi,tagsitgi dijat fizet a Szovetsdg fenntartds6hoz, akozds koltsdgek fedezetdhez. A

bzovetsdgbe ezekkel a felt6telekkel tov6bbi szakszervezetek, cin6llo alapszervezetek is

bel6phetnek. A felvdtelrol harminc napon beltil konszenzussal kell d<inteni a tdbbi

tagszervezetnek. Az nj tagsdgi viszony a ddntdst kdvetd h6nap elso napj6val kezdodik.

Azon tagszervezetek tags6gi viszonya, mely nem felel meg a bel6pds kOvetelmdnyeinek, a

szovetsegi tan6cs konszenzusdval hdrom h6napon beltil megsztinik.

2. A Szovets6gb6l va16 kildpes ir6sbeli bejelentds alapjin tortdnhet. A bejelentdstol szdmftott

hat honap elteltdvel a tagszewezet mentestil a tagsaggal jaro jogok 6s kotelezettsdgek al6l,
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kivdve olyan fizetdsi kotelezettsdgeket, amelyekkel elmaradt, vagy amelyekre meghat6rozott
idore kotelezte mag6t.

3. A Szovetseg, ezen beliil kitiintetetten az Artistamtivdszek Szakszervezete, a Magyar
Zenemuveszek es Tdncmtiv6szek Szakszervezete 6s a Szinh|zi Dolgoz6k Szakszeryezete,
mint a Szovetsdgnek az eloadomuvdszek egydni ds kollektfv jogainak drvenyesitdse
szempontj6b6l erintett szakszervezetci (a tov6bbiakban: drintett szakszervezet),
Eloadomuveszi Jogvedo lroda (a tov6bbiakban: MSZSZ-EJI) n6ven a Szovetsdgen belUl
letr ehozzhk az e I o ad o muv d sze k kd zo s j o gke zc I o szervezetdt.

4. A Szovetsdg tagja lehet az az Egyestilet, amely jellege szerint a szerzotjogrol szolo 1999.
6vi LXXVI. torvdny szerinti kozos jogkezel6 szervezet, mely elldtja az ellad6muvdszek
vagyoni jogainak k6zos kezeldsdt es eleget tesz a kcizos jogkezel6 szervezetkdnt val6
bejegyzds jogszab6lyi feltdteleinek, tov6bb6 alapszabdlya lehet6v6 teszi az Egyestilet
csatlakozds6t az MSZSZ-hez 6s cdljai kdzcitt szerepel az eloadomriv6szi jogok kdzds
keze I d s 6n ek az MSZSZ-EJI j o gutodj akdnt v al 6 tov6bbvitele.

5. A Szovetsdg megszunik, ha a mtivdszeti szervezetei igy hat6roznak, vagy a sztivets6gi
tagok szttma egy szakszervezetre apad. A Szovetsdg megszundse esetdn annak vagyona a
tagszervezet j ogut6d(ok)ra sz6ll.

III/A. A SZOVETSEGGEL EGYUTTUUI<ONO SZAKMAI SZERVEZETEK

Az eload6muvdszek kdzds jogkezeldssel dsszeftigg6 drdekeinek szdleskdrii kdpviselete
erdekdben jelen Alapokm6ny azoknak az el6ad6mtivdszeket kepvisel6 szakmai
szewezeteknek, amelyek orszdgos kdpviseletet l6tnak el ds az €rintett eload6mtivdszi 6gban
jelentos jogosulti tags6ggal, valamint on6llo kepviseleti ds iigyintdz6 szervvel rendelkeznek,
az MSZSZ-EJI-veI k6tott egytittmukciddsi meg6llapod6s alapj6n, egyiittmtikddo szakmai
szewezeti jo96ll6st (a tov6bbiakban egytittmtikddo szakmai szervezet) biztosit. Az
egytittmiikdd6 szakmai szervezetek tags6gi dijat nem fizetnek, a Szovetsdg
vagyongazd6lkod6s6ban drdektelenek. Egyiittmukdd6 tags6guk az egytittmtiktiddsi
meg6llapod6s szerint keletkezik 6s sztrnik meg.

IV. A SZOVETSNCT KONGRESSZUS

l.A Szovetseg kongrcsszusa a muvdszeti szakszewezetek (a tov6bbiakban szakszervezetek)
szerves egysdg6nek megszemdlyesitdje, a tagszervezetek kdzcis stratdgi6j6t kialakit6 6s
meghat6rozo pblitikai f6rum.

2. A Szovetsdg kongresszusa a szakszervezetek kiilddtteib6l 6ll, l6tsz6mar6nyos
dsszetdtelben, az alapszab6lyokban elfogadott v6laszt6si rend szerint. A Szdvetsdg
kongresszusan a szovetsdgi tan6cs tagjai tan6cskozisi joggal vesznek rdszt, amennyiben nem
v6lasztott kiildcittek.

3.A Szdvetsdg kongresszus6t a szdvetsdgi tan6cs hfvja 6ssze azon idopontra, amelyet az elozo

kongresszuson meghat6roztak, de legal6bb otdvente. Amennyiben a kdnilmdnyek azt

megk6vetelik, a szovetsegitantrcs rendkfviili kongresszust hivhat 6ssze. A kongresszust ossze
kell hivni, ha azt atagszervezetek egyharmada kdri, s ha a kezdemdnyezo szakszervezetek
legal6bb a tags6g egytizedet kepviselik.
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A kongresszus osszehfv6s6t irgy kell meghirdetni, hogy a tagszervezeteknek m6djuk legyen
6ll6st foglalni a kongresszus napirendjdn szereplo kdrddsekrol ds javaslataik, dszrev6teleik
m6g felvehetok legyenek a beterjesztendd dokumentumokba.

4. A kongresszus halixozatkdpes, ha a szakszervezetek mindegyike ds a kiildottek 50 o/o-a
plusz 1 fo jelen van. A kongresszust hat6rozatkdptelensdg eset6n rijra 6ssze kell hivni, az
eredeti napirenddel, leghamarabb 10 nap mflva, de legkes6bb 30 napon beltil. A megismetelt
kongresszus is akkor hatirozatkepes, ha a szakszervezetek mindegyike ds a kiildottek 50 o/o-a

plusz I f6 jelen van.

5. A kongresszus a szakszervezetek konszenzus6val ddnt a sz6vetsdgi alapokmdny
elfogad6s6r6l, illetve m6dosft6s6rol.

6. A kongresszus a tagszervezetek tobbsdgi szavazata alapj6n d6nt:
a.l a szovetsdgi munka kovetendo ir6nyvonalar6l,
b.l a tagszervezetek kozOs programj fr6l,
c.l a szdvetsdgi tanfcs ldtsz6m6rol,
d.l a szovetsdgi tisztsdgviselok jeldlolistara valo felvdteldr6l.

7. A kongresszus a kiildottek tdbbsdgi szavazata alapjan ddnt:
a./ a kongresszus napirendjdr6l 6s iigyrendjdrol,
b.l a szakszervezeti tagoknak 6s szerveknek a kongresszushoz benyfjtott inditviny6rol,
j avaslatair6l, panaszair6l 6s fellebbezdseirol,
c.l aszrivets6g tan6cs besz6mol6j6nak elfogadds6r6l.

8. A kongresszus titkos szavazissal, a szakszervezetek egyszeru 6s a ktildOttek k6tharmados
tobbsdgdvel v6lasztja meg a Szcivetsdg elnokdt, fotitk6r6t. 6s penrtfirnok6t, tov6bb6 azEJl
elnoksdgenek h6rom tagi6t.

9. Az MSZSZ kongresszus kizdr6lagos, nem 6truhazhatS hatiskcirdben dcint az MSZSZ-EJI
t6mogatdsi politik6t is tartalmazo felosztasi szabilyzatfr6l, a szewezeti 6s mriktiddsi
szabillyzat elfogad6s6r6l, az dves kdltsdgvet6s megdllapftds6r6l, valamint a sz6mviteli
besz6molo elfo gad6s6r61.

V. A SZOVETSEGI TANACS

l. A szovetsdgi tan6cs a szakszenvezetek 6rdekegyezteto, a kozcis drdekek drvdnyesitdsdt
osszehango16 testtilet.

2. A szovetsdgi taniicsba a szakszervezetek 4-4kepvisel6t viiasztanak. A szovets6gi tan6cs 6ll
avillasztott kdpviseldkbol, a tan6cs soros elnokdbol, a Sz6vets6g elndk6b6l ds a fotitkarbol.

3. A szcivetsdgi tandcs megbizatdsa a kongresszusi program elfogad6s6t6l, besz6molojdnak a
kdvetkezo kongresszuson tortdnt elfogadds6ig tart. A szovetsdgi tan6cs a kdt kongresszus
kozott 6venk6nt besz6mol6ssal tartozik tevdkenysdg6r6l az azt kdro tagszervezeteknek.

4. A szdvetsdgi tan6cs a munk6j 6t ezen alapokm6nyban rogzitett szcivetsegi cdlok ds
feladatok jegydben, a szakszelezetek konkrdt megbizathsai, valamint a jogszab6lyokban
eloirt jogok 6s kotelezettsdgek alapjdn vegzi.



6

5. A szcivetsdgi tandcs egyebekben
a.l bejegyzi az rij szakszervezeteket, trirli a kildpetteket ds a megsziinteket,
b./dcint a szcivetsdgi tags6gi dlj alapj6rol 6s mdrt6kdrol, a szakszervezetek 6ltal v6lem6nyezett
dves szovetsdgi koltsdgvetdsrol, kezeli a Szrivetsdg vagyoniit ds ingatlanait,
c./ titkos szavazassal, a szakszervezetek egyszeni es a tandcstagok k6tharmados tcibbsdg6vel
kcinyvvizsg6lot vrilaszt, hatfrozott id6re, de legfeljebb cit 6vre. A kcinyvvizsg6lo
megbfzat6sfnak id6tartama nem lehet rovidebb, mint azon id6szak, amelynek a
fe liilv izs gillatitr a me gv 6l as ztott 6k.
d./munk6ja megkonnyftdsdre tan6csad6 testiileteket 6s alkalmi munkabizotts6gokat mtik6dtet,
e./ ldtrehozhat, illetve letrehozitsdt kezdemdnyezheti irj drdekvddelmi t "*"i"teknek,
f./ dcint a szOvetsdg eseti kdpviseleti iigyeir6l,
g.l a szakszervezetek el6zetes konzult6ci6j6val 6s tobbsdgi szavazatdval dont egyesiileti, vagy
mds form6ban ldtrehozott tdrsadalmi szervezetekkel, vagy azok szovetsdgeikkel t6rtdno
szervezeti egytittmukodesr6l,
h./ gyakorolja az elnok ds a fotitkdr folotti, a bdrmeg6llapit6sra ds felmentdsre vonatkoz6
munk6ltatoi jogokat.

A felment6s, illetve a visszahfv6s kezdemdnyezdsdhezlegalilbb h6rom tagszewezet
kdpvisel6inek egyhangrian kinyilv6nitott szdnddknyilatkozata sziiksdges, ir6sban benyrijtva a
Szcivetsdgi Tan6cs elnokdnek. A tandcs joga a felmentett, vagy lemondott elndk, 6s f6titkar
helydbe ujat vrilasztani a szakszervezetek jeldldse alapj6n, titkos szavazisritj6n

6. Miikiid6s szabdlyai
a./ Hataskcjrdt tildsein gyakorolja, hat6rozatothoz,6ll6sfoglal6sokat alakit ki es aj6nl6sokat
tesz.
b./ Uleseit sztiksdg szerint, de legaldbb 6vente h6rom alkalommal tartja. Uldseit az igyvezeto
titk6rs6g hfvja ossze, saj6t vagy a szakszervezetek valamelyikdnek kezdemdnyezds6re.
c.l Hatirozata 6wdnyes, ha minden szakszervezetnek jelen van a kdpviseloje, s a kdpviselok
tobb mint fele megszavafra. Ha az til6s hatrirozatkdptelen vagy azzhvdlik, akkor az adott
napirendi pont(ok) thrgyal6srit el kell napolni.
d./A szovetsdgi tan6cs elnokdt a szakmai szakszervezet jeloli a szovetsdgi tan6csba viilasztott
kdpvisel6i koziil. A tan6cs elndkdnek manddtuma f6l 6vre sz6l, o vezeti a sz<ivetsdgi tan6cs
Uldseit is. Az eln0kl6s a szakrnai szakszervezetek elnevez6seinek a,b,c. sorrendjdben tortdnik.
e.Aildsei nyilvrino sak. 26rI tildsr6l kiilon kell dcinteni, rigyszintdn a titkos szavaz6sr6l.
f./A Szovetsdgi Tan6cs rilland6 meghivottjai az on6ll6 alapszervezetekkdpvisel6i, M
El6adomriv6szi Jogvddo lroda vezeto tisztsdgvisel6je, a Szcivetsdg jogi kdpviseloje, a
Szdvets6g sz6mviteli vezetdje, aplnztitmok, ds a konyvvizsg6l6.

VI, AZ UCYVNZETo TITKARSAC

l. Az ijgyvezetd titk6rsitg a Szdvetsdg vdgrehajt6 szerve, amely munk6j6t a tagszervezetek
megbfzisa, felhatalmazisa 6s a szovetsdgi taniics hatfrozatai alapjan vegzi.

2. Aztigyvezeto titk6rs6g tagiai: az elnrik, atagszewezetek egy-egy v6lasztott kepviseloje es a
fotitk6r. Alland6 meghivottja: a penzttrnok, a Szdvetsdg jogi kdpviseldje ds a Szovetsdg
sz6mviteli vezetdje.

3. Az iigyvezet6 titk6rs6g atagszervezetek v6lasztott kdpvisel6inek meg6llapod6sa szerinti
dcint6st kdpviseli
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a.l a szakszervezeti jogoknak a Szcivetsdg neveben tcirtdnd gyakorldsakor,
b.l az drdekegyezteto forumokon m6s szelezetekkel val6 egytittmuk6ddskor, akcioi sor6n,
c./ a Szovets6get terhelo szakszervezeti 6s anyagi k<itelezettsdgv6llakiskor.

4.Feladatrit ds muktiddsi rendjdt a szcivetsdgi tan6cs 6ltal j6v6hagyott tigyrend hatixozza
meg.

vrr. AzoxAlro KEPVISELBTTEL RENDELKEZO sznnvuzqTr EGysEGEK
A SZOVETSNCBNN

1. A Szovetsdghez - a szakszervezetek konszenzus6val - on6ll6 alapszerv ezetek is
csatlakozhatnak, ha az dltaluk kdpviselt szakm6nak, foglalkoz6snak, vagy munkahelyeknek
nincs kepviselete a tagszervezetekben. Az on6llo alapszervezet a Szrivetsdg jogi
szem6lyisdggel rendelkezo szervezete, ha kdpviseleti ds iigyint6zo szervein kfvtil on6llo
vagyonnal (kdltsdgvetdssel) rendelkezik es a biros6g nyilv6ntart6sba veszi. Az on6ll6
alapszervezet kdpviseldje 6llando meghivottja a szdvetsdgi tanfcs tildseinek.

2. A tdbb tagszervezetet 6rint6, esetleg a Szdvets6gen kiviili szakszervezetek tagsdg6bol is
szewezodo szakmakozitagozatok dndlloan kdpviselhetik tagsiigukat a munkdltat6,
munk6ltat6i szervezet,vagy 6llami dontdshozo elott. A szakmakozitagozata Szovetsegjogi
szemelyisdggel nem rendelkezo szewezeti egysdge, kdpviseldjtik a szdvetsdgi tan{cs rildsein
meghivottkdnt vesz rdszt.

A szakmakozitagozatot saj6t onkorm6nyzatavezeti. Atagozat viszony6t az lrintett szakmai
szakszervezetekhez €s a Szrivetsd ghez atagozati tagsdg 6ltal elfogadott alapito level es
mrikd d6 s i szab 6ly zat szab irly ozza.

3. A muvdszeti szakszervezetek alapszewezetei (szakszervezeti csoportjai) egymdssal vagy
md:s szakszervezetek alapszervezeteivel tiirsulva helyi (vdrosi, kenileti), illetve teriileti
(megyei, region6lis) szakszervezeti szovetsdgeket hozhatnak l6tre, ha tags6guk ezt
sztiksdgesnek tartia az elet- ds munkakcirtilmdnyeik javftdsrihoz, telepiildstik fejlesztdsdhez,
kcirnyezettik vddelmdhez. E szcivetsdgek on6lloan vagy a szakmai szakszervezetekkel kozosen
ldpnek fe| az onkorm6nyzati szervekndl tags6guk drdekeinek kdpviselet6ben.

A helyi, teriileti szovetsegek on6ll6an alapszervezetkdnt gyakorolj6k jogaikat az egymhs
kozott tortdnt megdllapod6suk szerint. A megdllapodisukat egyeztetni kell az drintett szakmai
szakszervezetekkel

VIII. A SZOVETSEG KEPVISELOI NS ONATO tIcYINTEZ6I

l. A Szovetsdg vezeto tiszts6gviseldje az elncik, a szrivetsdgi tan6cs elncike ds a fotitk6r.

2. A Szdvetsdg torvdnyes kepviseldje az elnok ds a f6titkar.

3. A Sztivetsdg kdpviseleti jogaval rendelkeznek - jelen alapokm6nytol fogva -az
Eload6mtivdszi Jogvdd6 Iroda tcirvenyes kdpviseloi (elndk, igazgato).

4. A 2.-3. pont alatti k6pvisel6k az 6ltal6nos k6pviseleti jogk<iniket ondlloan
gyakoroljdk.



5. Kdpviseleti joggal rendelkezik - megbfzrlsdndl fogva - a Szcivets6g jogi kdpviseloje.

6. A Szcivetsdg dn6llo tigyintez6i a tagszervezetek kdzos tigyintdz6i, akik tagszervezetek
szamixa telj esitenek

a) jogi, igazgatdsi;
b) t6rsadalombiztosftdsi;
c) munkavddelmi ds baleset-clhiirftdsi;
d) kommunikdci6s, valamint
e) nemzctkozi eload<1i szolgiltatirsokat.

7. A Szovetsdg ondllo tigyint€zoit az tigyvezet6 titkdrs6g bizza ffieg, feletttik a
munk6ltatoi jogokat a f6titkdr gyakorolja. Szintdn a fotitkar kciti meg - a megvdlasztasdt
koveto kilencven napon beltil - a kdnyvvizsg6lo megbizitsi szerz6ddsdt. A fotitk6r feletti
munk6ltatoi jogokat - a megvillaszt6s, a fclmentes es a bermegdllapitds kivdteldvel - az elnok
gyakorolja.

8. A Szovetseg cin6llo tigyinlezoi <in6llo kiadmdnyoz6si joggal ds feladatkrirtlk kdrdben
kepviseleti joggal rendelkeznek.

9. A szovetsdgi tan6cs a szovetsdgi iigyvitel es a gondnoks6gi teendok ell6t6sra
munkaszervezetet (irod6t) hozhat ldtre. A szovets€gi tan6cs a szovetsegi iroda munkakoreit,
ldtsz6mdt is kciltsdgeinek fedezetet az ives koltsdgvetdsben 6llapitja ffieg, kizirolag a
Szovetsdg saj6t bevdtele tcrhdre.

l .

IX. AZ ELOADOMUVESZEK JOGAINAK KOZOS XTZELESE

Az MSZSZ-EJI a Szovctsdg dnfllo jogi szemdlyisegti szervezeti egysdge, amely a
Szovetsdgt6l elki.il6niilt, tindllo iigyintdzd 6s kdpviseleti szervvel, valamint a
mtikoddsehez sztiksdges vagyonnal, illetve cinAllo kciltsdgvetdssel rendelkezik. Az
MSZSZ-EJI vagyona sajrit tulajdonbol ds a javira a Szdvetsdg vagyonan beltil
el kiilon(tetten nyi lvdntartott tulaj d onrdszb6l 6ll.

Az MSZSZ-EJI-hez valamennyi drintett jogosult - megbfzast adva az MSZSZ-EJI-
nek a kcizos jogkezelesre - csatlakozhat az alapokmanyban meghatdrozott feltdtelek
teljesit6se esetdn.

Az MSZS Z- EJI I e gfo bb szerve az M S ZS Z kongresszus.

AzMSZSZ kongresszus kizhr6lagos, nem 6truh6zhato hat6skcirdben dOnt azMSZSZ-
EJI tdmogat6si politik6t is tartalmaz6 feloszt6si szab6lyzatfir6l, a szervezeti ds
miikodesi szab6lyzat elfogaddsarol, az 6ves koltsdgvetds meg6llapft6sar6l, valamint a
sz6mvitel i besz6molo elfogad6sarol.

AzMSZSZ-EJI

a) ell6da az eload6mtivdszek jogainak kozds kezeldsdt ds drdekeinek vddelmCt,
ezen beltil ktildnosen az el6adomtivdszek kdzds jogkezelds k6rdbe tartoz6

2.

/'t
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4.

5 .

I



6.

9

vagyoni jogainak saj6t nevdben tortdno gyakorl6s6t ds drvdnyesitdsdt az
eload6sok felhasznaloival szemben, tov6bbS a bfros6gok ds a hatos6gok elott;

b) az eloadomuv6szek kozos jogkezelds kcirdbe hartozo vagyoni jogainak saj6t
neveben tortdno gyakorl6sdb6l ds 6rvdnyesitdsebSl befoly6 jogdijakat - az
MSZSZ-EJI mrikoddsdvel j6ro kiad6sok fedezesere szolg6lo indokolt koltsdgek
levon6s6t kovetoen - Feloszt6si Szabiiyzatfnak rendelkez€sei szerint felosztja
az lrintett jogosultak kozott, fuggetlenlil att6l, hogy azok tagjai-e az lrtntett
szakszervezeteknek vagy sem;

c) egyiittmukddik, illetve kapcsolatot tart ds ennek keretdben kdt- vagy tobboldalir
kolcsonris kdpviseleti szeruoddseket kot a bel- 6s krilloldi kozcis jogkezeldst
vegzo szewezetekkel;

d) egyiittmukddik, illetve kapcsolatot tart az eload6mtiv6szek drdekeit kdpvisel6
bel- ds kiilfbldi, valamint nemzetkdzi szervezetekkel tov6bbri az
eloadomrivdszek jogainak kdzos kezel6s6t koordindlo nemzetkozi
szerv ezetekkel, tags 6got tart fenn az ily en szerv ezete kben ;

e) az itlta\a elldtott kozos jogkezeldsi feladathoz kapcsolodoan a kdpviselt
jogosultaknak j o gi tan6csad6st nyujt;

0 a vonatkoz6 jogszab6lyoknak 6s a Felosztisi Szabilyzat (tfmogat6si politika)
rendelkezdseinek megfelel6en, a szerzoijogi torvdny rendelkezdsei alapifn, az
erre fordithat6 fon6sokbol 6s modon trlmogatj a az el6adomiivdszek kultur6lis,
szocidlis 6s szakmai-kcizossdgi cdljait, idedrtve az el6ad6muvdszi teljesitmdnyt
elismero muvdszeti dij alapitds6t vagy mfur l|tezo drj t6mogat6s6t, a kultur6lis,
szoci6lis, szakmai-kozoss6gi, szakmai kepzest, tovdbbk6pzdst szolgdlo c6lokat,
tov6bb6 az eload6mtivdszi telj esitmdnyek j ogszerii felhasznil6sdnak el6 se gitdsdt
is.

Az MSZSZ-EJI tevdkenysdgdvel risszefiiggo miikoddsi kOltsdgek kizarolag a beszedett
jogdijakb6l kezeldsi koltsdg cimdn levont osszegekbol fedezhetok, valamint, ha van

ilyen, az MSZSZ-EJI kiegdszito vdllalkozasi tevekenysegdnek eredmdnyevel
cs6kkentendok. Az MSZSZ-EJI az ellad6miivdszek jogainak k0zos kezeldsdt nem

v6llalkoz6si tevdkenys6gkdnt vegzi. Ha az MSZSZ-EJI kiegdszito v6llalkoz6si

tevdkenysdget folytat, annak eredmdnydt csak a szerzoi jogi torvdny vonatkoz6
rendelkezdsei szerint haszndlhatj a fel.

A kdzos jogkezeldssel drintett jogosultak az MSZSZ-EJI-nek tagdijat nem fizetnek.
Az MSZSZ-EJI mrikod6si koltsdgeihez tortdn6 hozzajfurul6s, illetve az MSZSZ-EJI
muk6d{sdvel kapcsolatos b6rmilyen mds jogcfmen tagdijat a tagszervezetek sem
fizetnek.

AzMSZSZ-EJI a tevdkenysdgdt a kozris jogkezelds ell6t6siira adott megbizfts alapjan
l6tja el.

Amennyiben a kozds jogkezeles ell6t6s6ra megbizitst (kor6bban) az eloadomuv6sz
valamely erintett vagy egyiittmukddo szakmai szervezetnek adta, nem drinti a kozos
jogkezeldsi tevdkenysdg ellifiilsdra adott megbizits hatdly6t az erintett vagy
egyiittmtikddo szakmai szervezetben l6vo tags6gi jogviszonyanak megsztindse vagy

7.
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megsztintetdse. A kdzds jogkezeldsi tev6kenysdg elltttftsira szol6 megbiz6s
visszavon6sa, illetve - ha jogszab6ly arra lehet6sdget ad - a kdzris jogkezelds elleni
tiltakozds nem drinti az erintett szakszervezetben megldvo tags6gijogviszonyt.

Az el6adomtivdszek kozos jogkezel6ssel osszefirggo drdekeinek szdleskoru
kepviselete erdek6ben a Szovetsdg rdszvdteli jogot biztosit az eload6mtiv6szek szdles
kordt drint6 dontdsek meghozataldban ds ellen6rzdsdben az egytittmiikodo szakmai
szeryezeteknek. Az egyiittmtikdd6 szakmai szervezet v6lasztott kdpviseldje, vagy
kdpvisel6i el6ad6mtivdsz tagf ai kdpviseletdben az MSZSZ-EJI iigyrendjenek
megfelel6en - jogosult r6szt venni az eloaddmrivdszek szdles kcirdt erint6 dcintdsek
meghozatal6ban ds ellenorzdsdben. E jogukat az egytittmtikdd6 szakmai
tagszervezetek az Eload6muvdszek Konzultativ Tan6cs6b an, a Szinmuvdszek, i lletve a
Zenemuv6szek es T6ncmtivdszek Jogdfjbizotts6gdban 6s az MSZSZ-EJI Ellen6rzo
B izottsag6ban betoltott tags6gukon kereszttil gyakorolj 6k.

Az eloadomtivdszek szdles kordt drinto dont6sek meghozatalttban ds ellenorzdsdben
biztositott rdszvdteli jogukat az drintett szakszervezetek 6s az egyiittmtikdd6 szakmai
szevezetek egyaritnt az ezzel a cellal megv6lasztott eload6miivdsz kdpviselojiik ftjan
gyakorolhatj6k.

Azon el6ad6mriv6szek drdekeinek megfelenitdse drdek6ben, akik nem tagjai sem az
drintett szakszervezeteknek, sem az egytittmrikddo szakmai szervezeteknek (a
tov6bbiakban:,,nem szewezett el6adomtiv6szek") az MSZSZ-EJI Ugyrendjdben
szab6lyozott eljir6sban 6s id6tartamban, az Elnokseg javaslat6ra a Jogdijbizotts6gok
v6 I emdn y ezeset k<ivet6 en az Elo ad6muvdszek Konzultativ Tan6csa S zo szol o t v illasrt.

Szosz6lonak kizirolag olyan eldad6muvdsz v6laszthat6, aki a kcizos jogkezel6

tevdkenysdg ell6tfusirra a vil6g osszes orszdgara kiterjed6 megbiz6st adott azMSZSZ-
EJI-nek. A Sz6sz6l6t az El6adomrivdszek Konzultativ Tan6csa, a Szinmtivdszek,
illetve a Zenemtivdszek ds T6ncmtiv€szek Jogdijbizotts6ga es az MSZSZ-EJI
Ellenorzo Bizotts6ga illdsdre meg kell hivni, M iildseken a Sz5sz616 tan6cskoz6si
joggal vehet rdszt. A Sz6szol6 jogosult az ernlftett testiiletek iildsei szfimdra napirendi
pont megtargyal6sit javasolni. A Sz6szol6 a szemdlyes adatok ds az iizleti titok
v6delm6re vonatkoz6 szab6lyok tiszteletben tartds|val jogosult az drintett nem
szerv ezett eload6muvdszek sz6mfra felvil6gosit6st adni.

A Sz6sz6l6t az Elnoksdg javaslatara a Jogdijbizotts6gok vdlemdnyezeset kovetoen az
El6ad6mriv6szek Konzultativ Tan6csa visszahivja, ha tevdkenysdge jogszab6lyl, az
Alapokm6nyt vagy az MSZSZ-EJI mtikodesdre vonatkozo m6s belso szab6lyt sdrt. A
Szosz6l6t az Elnoksdg javaslat6ra a Jogdijbizotts6gok v6lemdnyezeset kovet6en a
Konzultativ Tan6cs visszahivhatja, ha tev6kenysdge az MSZSZ-EJI vagy a Szdvetsdg
drdekeit sdrti. A Szoszol,6 megbizathsa megsztinik, ha a kozcis jogkezel6 tevdkenys6g
ell6t6s6ra vonatkoz6 megbizitsitt az MSZSZ-EJl-tol visszavonja vagy aA. bitrmilyen
szempontb6l korl ifiozza.

A Szoszolo tevekenysdgdvel dsszefiigg6 rdszletszabiilyokat az MSZSZ-EJI Ugyrendje
hattrozza meg.

A nem szervezett ds jogosult eldadomtiv6szek szitmftra minden, az eloadomtivdszek
szdles kordt drinto dont6st megel6zoen az MSZSZ-EJI biztositja az elektronikus riton
torteno kozvetlen v6lem6nynyilv6nit6s 1ehet6s6g6t.
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17 . Az MSZSZ-EJI tigyintizo ds kdpviseleti szerve az ot tagbol el16 elnoksdg . Az
Elnoksdg tagjai

a) az erinteLt szakszervezetek javaslata alapj6n az MSZSZ kongresszusa 6ltal
megv6lasztott eloadomuvdszek (tagszervezetenkent egy-egy taglkdpviselo);

b) az MSZSZ-EII elnoke (a Szovetsdg mindenkori v6lasztott elnoke);

c) az MSZSZ-EJI igazgatoja.

18. A Muvdszeti Szakszervez.etek szovets6gi alapokm6ny6nak keretein beltil, azMSZSZ-
EJI mukodesevel kapcsolatos minden kirdesben az Elnoksdg dont.

19. Az Elndkseg minden hatdrozatirt konszenzussal hozza. Az MSZSZ-EJI
tevdkenysdgdrol szolo besz6molo napirendre tuzdse esetdn az MSZSZ-EII igazgatoja
tan6cskozdsi joggal vesz rdszt az Elnciksdg i.il6sdn.

20. AzMSZSZ-EJI kdpviseletdt az Elnoksdg nevdben a Szcivetsdg eln<ike 6s azMSZSZ-
EJI igazgat6ja l6tja el.

21. Az MSZSZ-EJI munkaszervezetdnek tagjaival, tov6bb6 az MSZSZ-EJI
munkaszewezetet vezeto igazgatoval kapcsolatos munk6ltatoi jogokat, az elndksdg
velemdny6nek figyelembe v6tel6vel, a Szcivetsdg elnoke gyakorolja. Az elnok az
MSZSZ-EJI munkaszervezetdnek tagjaival kapcsolatos munk6ltat6i jogok gyakorl6sdt
atruhazh atja az rgazgatora.

22 . Az MSZSZ-EJI munkasz ewezetdt igazgatl vezeti. Az igazgat6 elokd sziti az elnciksdg
uleseit, gondoskodik az elndkseg hatirozatainak vegrehajtdsarol, valamint
rendszeresen besz6mol az elnoksdgnek az MSZSZ-EJI tevdkenysdgdrol.

23. Az |ltala kezelt vagyoni jogok kordben az MSZSZ-EJI kdzvetlentil elldtja legal6bb a
kovetkez6 kozos jogkezeldsi tev6kenysdgeket:

a. jogdijak 6s a felhaszn6l6s egydb feltetelcinek megdllapftdsa - vagy az abban val6
reszvetel - 6s

b. a jogdijak feloszt6sa az €rintett jogosultak kdz6tt'

24. AzMSZSZ-EJI adatbirzist tart fenn az iiltala vdgzett kcizds jogkezelds al6 tartozo bel- ds
kiilfbldi muvekr6l, kapcsol6d6 jogi teljesitmdnyekr6l, illetve jogosultakrol.

25. AzMSZSZ-EJI a sajdt honlapjan kdteles kdzzetemi:

a. az MSZSZ AlaPokmitnyt,

b. az MSZSZ-EJI szewezeti ds mukod6si szabillyzatdt,

c. az MSZSZ-EJI tags6gi szabiiyzatifi,

d. az MSZSZ-EJI6ltal alkalmazott dijszabdsokat,

e. az MSZSZ-EII Felosztiisi Szab6lyzatdt
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f. az MSZSZ-EII6ves besz6mol6j6t,

g. az MSZSZ-EJI tagjainak, illetve az MSZSZ-EJI-hez csatlakozni kfvano vagy
azzal egyedi meg6llapod6st kot6 jogosultaknak az egyedi azonosftdsra alkalmas
adatait, amelyek a tagok ds jogosultak teljes nevdt tartalmazzhk, tovhbb6 azoknak
a szervezeteknek az azonosft6sra alkalmas adatait, amelyekkel az MSZSZ-EJI
kepvi se le ti szerzoddst kcitott.

Az MSZSZ-EJI a jogkezeldssel eldrt es az indokolt kezelesi koltseggel csdkkentett
beveteldt Felosztdsi Szabfllyzata alapjdn felosztja M drintett jogosultak kozott,
fiiggetlentil attol, hogy azoktagjai-e vagy sem. A kdztis jogkezeldsbol szitrmaz6 bevdtel
m6s cdlra - a 29.6s az 31,. pontokban foglalt kivdtellel - nem haszn6lhato fel; a
jogosultaknak felosztand6 jogdijbol - jogszab6lyon, bfros6gi vagy hat6s6gi hatarozaton
alapulo fizetdsi kritelezettsdg kivdtel6vel - levondsnak nincs helye.

A kezelesi koltsdg indokolt, ha a kozos jogkezeldsi tev€kenysdg ell6t6s6hoz sztiksdges,
az drintett jogosultak sz6mdrahasznos, ds a rendes ds okszeru gazdirlkod6s sor6n mer0lt
fel.

AzMSZSZ-EJI-nek felosztds c6ljdra ittadoltjogdijb6l csak a felosztis indokolt kezeldsi
kolts€gei vonhat6k le.

AzMSZSZ-EJI az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tart6zkodo jogosultat megilleto 6s
emiatt fel nem oszthato jogdfjakbol, a tagdijakbol 6s a jogkezeldsen kivtili
tevdkenys6g€b6l szdrmaz6 beveteldt nem koteles teljes mdrtdkben a jogosultak kclzott
felosztani, afi alapszabillyixal 6s az MSZSZ kongresszus eseti ddntdseivel osszhangban
az 32. pontban foglaltak szerint haszn6lhatja fel a jogosultak drdekdt szolg6lo egy6b -

kiikinosen szoci6lis 6s kultur6lis - cdlokra (a tov6bbiakban: jogosultak 6rdek6ben
torten6 felhaszn6las).

A jogdij csak akkor tekinthet6 fel nem oszthat6nak amiatt, hogy a jogosult ismeretlen
vagy ismeretlen helyen tart6zkodik, ha az MSZSZ-EJI a jogosult felkutat6sixa az
drintett mri- vagy teljesitmdnytfpus ds felhaszn6ldsi mod figyelembevdteldvel megtette
az adott helyzetben tole elvarhat6 intdzkeddseket 6s a jogosult felkutat6sa nem jdrt

eredmdnnyel, valamint, ha az MSZSZ-EJI a jogosultat megilleto dijat leteti szhmlirra
helyezte, ds a let6tbe helyez6st6l sz6mftva 1 6v eltelt andlktil, hogy a jogosult szemdlye
6s tart6zkod6si helye ismerttd v61t volna. Az a jogdtj, amelyet m6s belftildi kozos
jogkezelo szervezetnek kell felosztils celjitra 6tadni vagy - errol szolo kepviseleti
szerzodes alapj6n - ktilfbldi kdzris jogkezelo szervezetnek kell 6tutalni, nem tekintheto
fel nem oszthat6nak ds ilyen cfmen nem hasznillhato fel az ffiadisra vagy 6tutal6sra
koteles kozos jogkezel o szervezetndl.

27.

29.

28.

30.

31. Az MSZSZ-EJI felosztasi szabSlyzata rendelkezhet arr6l, hogy a feloszthato dijigdny
erv6nyesit6sdb6l szixmazo bevdtel is felhasznfihato a jogosultak drdekdben tortdn6
felhaszn6l6s c61j6ra a32. pontban foglaltak szerint.

32. A29. pontban meghatdrozott bevdtel legfeljebb 25 Yo-a, a 31. pontban meghat6rozott
bevdtel legfeljebb 10 o/o-a haszn6lhat6 fel a jogosultak drdekdben; en6l az MSZSZ
kongresszuskizdr6lagos, nem fitruhftzhat6 hatdskdrdben esetileg dont az alapokm6nnyal
es az MSZSZ-EJI feloszt6si szabillyzatttnak ilyen cdlu felhaszn6ldsra vonatkoz6
eloir6saival (t6mogat6si politika) osszhangban. Az MSZSZ kongresszus dcint6se alapjan



33.

34.
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a 31. pontban meghat6rozott bevdtelb6l a jogosultak drdekdben tortdno felhaszn6ldsra
szint dsszeg 7}%-it a jogosultak drdekdben kultur6lis cdlra kell forditani. AzMSZSZ-
EJI t6mogatasi politik6jdt ds a bevdtelnek a jogosultak erdek6ben t6rteno
felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 dcintdsdt, a kultrir6drt fetetos miniszter vdlem6ny6nek
kikdrdsdt kovetoen, a Hivatal javaslatixa az igazs6gii gyert felelos miniszter hagyja j6v6.
Az MSZSZ-EJI kultur6lis cdlra a Nemzeti Kultur6lis AIap szdmdra t6rt6n5 6tadrissal -
az dtvetel t6rgy6ban kotdtt meg6llapod6s 6s a jovrihagyott t6mogat6spolitika
rendelkezdsei szerint - haszniilja fel a29. ds 31. pontokbun tn.ghatdrozott bJvdteleit.

Az MSZSZ-EJI az izemeltetdsi, fbnntart6si kciltsdgeit ds az egyeb kozvetett kriltsdgeit
az egyestilesi jogr6l, valamint a civil szervezetek mtikodeserol ds t6mogat6s6r6l szolo
torvdny cl6ir6sa szerint osztja mcg.

Az MSZSZ-EJI kettds kcinyvvitel vezetdsdre ds a szdmvitelrol szolo torvdny szerinti
eves nem egyszertisftett besz6molo kdszftdsdre kciteles; besz6mol6jet
konyvvizsg6l6val kell feltilvizsg6ltatnia. Az MSZSZ-EJI az eredmdnykimu tattsiban az
egydb, jogszab6lyban meghatdrozott adatokon tirlmenoen kdteles feltrint etni az adott
tizleti dvben:

a. felosztott es fcl nem oszthat6 jogdijak osszegdt mtifajonkdnt ds vagyoni
jogonkdnt,

b. a levont kezeldsi kciltsdg dsszegdt mufajonkdnt, vagyoni jogonkdnt ds
jogcfmenkdnt,

c. a m6s kozcis jogkezelo szervezetnek feloszt6s cdljara 6tadott jogdfjak osszegdt
rntifajonkdnt, vagyoni jogonkdnt ds kdzcis jogkezel o szewezetenkdnt, 

-

d. a 29. ds 31. pontokban foglalt bev6teleknek a jogosultak drdek6ben tcirtdn<i
fclhaszn6lasiit, mcgielolve a t6mogat6s nyrijt6sanak idopontj6t, jogcfmdt,
jogosultj at, mf,ftekdt ds egydb ldnyeges feltdteleit,

e. szerzett tagdijbevdteleit,

f. kapott t6mogat6sait.

X.A SZOVETSEG G AZD ALKODo TEVEKBNYSEGE

Att ol dno s rende lke zd s e k

1. A Szovetseg jelen Alapokmdny II. fejezeteben meghatarozott cdlok ds feladatok
teljesftdse erdekdben gazddlkodik. A Szovetsdg v6llalkozasi tevekenys6get is vegezhet.

2. A Szovetsdg bevdtelei:
a) atagszervezetek tagsdgi drja;
b) aSzovetseg cdlja szerinti tevdkenysdg6hez azEload6mrivdszi Jogvedo Iroda 6ltal
nyfjtott tdmogat6s;
c) aSzlvetsdg celia szerinti tevdkenysdgdhez egydb nyfjtott tdmogat6sok;
d) a Szovetseg mtikodds ehez nyujtott timogat6sok;
e) egy eb cdlt6mogat6sok;

I
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fl a szdvetsdgi vagyon hasznosit6s6bol szfirmazo bevdtelek;
g) egy 6b v6l lalko z6si tevdkeny sd gb6 | szarmaz6 bev6telek ;
h) penzigyi mtiveletek bev6telei;
i) egyeb bev€telek.

3. A Szovetsdg kolts6gei (kiad6sai):
a) a Szovetsdg cdlja szerinti tevdkenysdgdnek kozvetlen kdlts6gei;
b) a Iagszervezetek cel szerinti tev6kenysdgehez nyrijtott tdmogat6sok;
c ) a tagszervezetek mukodes ehez nyrij tott t6mo gat6sok ;
d) a vtilalkoz6si tevdkenyseg kdzvetlen koltsdgei;
e) egyeb kozvetett koltsegek (kiadasok).

4. A Szovetsdg a c6lja szerinti tevdkenysdgdhez az El6adomuv6szi Jogvddo Iroda 6ltal
nyujtott thmogatftst (Ld. X.2.) kovetkezo jogcimekre haszn6lhada fel:
a) jogsegdlyszolgdlat, ds kollektiv jogok drvdnyesft6se;
b) t6rsadalombiztosit6s ellft6sainak igdnybe vetele;
c) munkavedelem es baleset-elharft6s;
d) tidiiltet€s;
e) k6zossdgi ti$ekoztat6s, 6s

fl nemzetk ozi szewezeti tagdij,
g) valamint az ")-fl pontban felsorolt tev6kenysdgekhez kapcsol6d6 ktizvetlen

koltsdgek.

5 A tagszervezetek u, ^u#u::^":::,::;"',::::::" 

'* 

"r,^6stor e,kri,6nri,o,
onall6 kdltsegvetdseiken, valamint az MSZSZ-en kereszttil eldrheto fon5sok titjan keresztiil

biztositj6k.

6. A Szovetsdg koltsdgvetdse a 2. pontban meghatarozott bevdteleket, 6s a 3. pontban

meghatdrozott kiaddsokat tartalm azza

7. A kdltsdgvetdsben az elSad6mtivdszi jogdijak 4. pont szerinti felhaszn6las6t a

Szovets6g cdlja szerinti tevdkenysdgdhez nyirjtott t6mogatdsok kcir6ben elkilldnitetten ds
jogcim szerint - az EJI elnoksdgeve folytatott el6zetes konzult6ci6t ds egyeztetdst k6vet6en -

kell tervezni 6s a teljesftesdt nyilvdntartani.

8. A kriltsdgvet6sben a tagszervezetek cdl szerinti tev6kenysdgdhez nyujtott

timogatdsokat a szdvetsdgi vagyonnal szembeni igdnyekkdnt kell tervezni. A Szovetsdg rlltal

kezelt kdzos vagyonnal szembeni timogatdsi igdnyek lehetnek: a rnegft6lt tdmogat6s terhdre
teljesftend6 szolg6ltat6sok, 6s kdszpel fedezet. A tagszervezetek hi6nyt - a k6zds vagyon

terhdre - nem tervezhetnek.

g. Magyar szakszerv ezeti konfoder6ciohoz 6s/vagy nemzetkdzi szewezetekhez

kapcsolodo anyagi kotelezettsdgek fedezetdt az drintett szakszervezetnek a sajdt

koitsdgvetdsben kell terveznie. Amennyiben a tagszervezet a konfoder6ci6ban ds/vagy a
nemzetko zi szewezetekben a Szovetsdget k6pviselettel ruhdzza fol, annak kiad6sait akkor
lehet a szdvetsdgi kolts6gvetdsben tervezni, ha alra van fedezet a bevdteli oldalon.
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10. A Szcivetsdg kolts6gvetdsdben a mukoddsi, fenntart6si koltsdgeket (kiaddsokat) ds az
egydb kozvetett koltsdgeket (kiad6sokat) - idedrtve a kozos cdlra haszn6lt t6rgyi eszk<izok
drtekcsokken€si leirds6t is - az ellzoekben felsorolt tevdkenysdgek bevdteldnek arinydban
kell dvente megosztani, a Szovetsig cdlja szerinti tevdkenysdge es a v6llalkoz6si
tevdkenysdge kozott.

I l. A Szovetseg kolts€gvetdsdben a mukdddsi kcilts6gek, ds a kozos vagyon fenntartasi
kdltsdgei egyiittesen nem haladhatjdk meg a szdvetsegi vagyon hasznosftas6b6l szdrmaz6,2.
pontban meghat6rozott bevcteleket.

12. A Szovetsig fdtitkdra a kdltsdgvetds tervezetdt 6n6llo szovetsdgi tan6csi
eloterjesztesbe foglalja es az tigyvezeto titk6rs6g el6 terjeszti. Az iigyvezeto titkars6g
javaslat6ra a szovetsegi tan6cs a tagszervezetek tobbsdgi szavazat6val 6n6llo hat6rozatban
fogadja el a Szovetsdg koltsegvetdsdt. A szdvetsdgi tan6cs 6ltal elfogadott kciltsdgvetdst ds
azok eloirinyzatait csak es kiz6rolag szcivetsegi tan6cs m6dosfthatja a tagszervezetek tdbbsdgi
szavazatixal.

13. A Sztivets6g koteles a mtikoddsdr6l, vagyoni, pdnziigyi 6s jovedelmi helyzetdr6l
egyszerrisitett 6ves besz6mol6t kdsziteni a konyveinek dvvegi lezirdsifi kdvet6en. A
Szovetsdg a mdrleg, tov6bb6 az eredmeny-levezetds, az eredmdny-kimutatiis teteleit a
jogszab6lyok el6ir6sa, valamint a fenti 2-10. pontok szerint tagolja.
14. A besz6molot legkesobb az adott gazdasigi dv mdrleg-fordulonapj6t kcivet6 150 napon
beli.il kell elkdsziteni 6s a szovetsdgi tan6csnak elfogadni.

A szovets d g vagyongazddlkodds a

15. A Szovetsdg vagyon6t kdpezi a c6l szerinti tevdkenyseg eredmdnye es a viillalkozdsi
tevekenyseg adozott eredmenye. Az, ekkent tokes(tett eredmdny a Szdvetsdg
tagszervezetektol elkulcintilt - vagyondt gyarapida.

16. A Szdvetsdg vagyona a tagszervezetek ds a Szovetsdg cdl szerinti tevdkenysdgdhez 6s
mag6nak a vagyonnak a fenntart6s6hoz haszn6lhat6 fel. A szdvetsdgi vagyon mukoddsi
koltsegekre nem haszn6lhat6 fel.

17 . A Szovetsdg vagyona a k6vetkez6 vagyonelemeket tartalmazza:

a) ingatlanvagyon
A Szovetsdg ingatlanvagyona a tagszervezetek osztatlan kozcis tulajdon6b6l, ds az
El6adomtivdszi Jogvdd6 Iroda jav 6ra nyi lv6ntartott vagyoni drtdkb6l 6l l.

b) ing6vagyon
Az ingovagyon atagszervezetek osztatlan kdz6s tulajdon6bol,6s azEload6mtivdszi
Jogved6 lroda kiildn tulajdondbol 6ll, a vagyonlelt6r 6ltal megdllapitott
megoszt6sban.

c) 6rtdkpapir, bankszdmla, hazip€nztitr
A Szdvetsdg vagyon6ba tartoznak a tagszewezetek osztatlan kdzds tulajdon6ban, ds
az El6adomtivdszi Jogv6d6 Iroda kiilon tulajdondban 6l16 drtdkpapirok,
banksz6m I dko n, hinipenztiirban tal 6l hat6 pdnze szkci zdk.
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18. Az El6adomtivdszi Jogvedo Iroda ktilon tulajdcln6t kepezi az a szcivetsdgi
vagyonkdpzes, amely az Eloadomtivdszi Jogvddo lroda vagyon6bol, de a Szovetseg nevdben
es jav6ra tortdnt, a vagyontfrgy a Szovetsdg vagyonlelt6raiban ds vagyonm6rlegdben szerepel,
azt a S zo vetsd g hasznirlh atj a d s has zno s ithad a.

19. A vagyonkdpzds tartalma: az Eload6muv6szi Jogvdd6 Iroda vagyon6nak meg6rzendo
tartalekba addsa, ideiglenes vagyon6tad6s jogcimdn, visszaad6s kcitelezettsdgdvel, ingyenesen.
Eloadomtiviszi Jogvido Iroda vagyondnak visszaaddsa szintin ingyenesen, clsz6mol6sa pedig
folyo piaci ertdken tortdnik. A visszaad6skor ncm kell megtdrfteni a tartalekba adott vagyon
fenntart6s6nak ds ertekcsokkenesdnek kciltsdgeit, sem pedig a vagyont6rgy haszniilat6val,
hasznosit6s6val j6ro vagyoni elonyt ds eredm6nyt.

20. A Szcivetseg az E,load6muvdszi Jogvdd6 Iroda ktilcin vagyon6val kezeskdnt helyt6ll az
eloadomtivdszi jogdijra jogosult joger6sen meg6llap(tott jarandosdgdert, az eloadomiivdszek
kozos jogkezeles korebe tartoz6 vagyoni jogainak drvdnyesftdsdbol befolyt es mas
jogosultaknak m6g nem kifizetett - bevdtelek erejeig. A Szovetsdgakezessdgdt a szovetsdgi
ingatlanok Eloadomuvdszi Jogv6do Iroda javfua nyilviintartott vagyon forgalmi drtdkdvel
szavatolja.

21. A Szovetseg az eloadomuv6szi jogdijra jogosult jogerosen meg6llapitott jarandosdga
tekintetdben ana is kezessdget v6llal, hogy amennyiben az ElSadomrivdszi Jogvedo Iroda
fedezet hidnyaban nem teljesft, ds a 20. pontban meghat6rozott kezessdgv6llal6s a j6randosdg
fedezetere nem elegendo, maga fog a jogosultnak teljesiteni. A szdvetsdgi ingatlan terhdre
akkor lehet a jogosultnak teljesiteni, ha a jogosult - leghamarabb az esedekessdget kdvet6 30.
(harmincadik) nap ut6n - a Szdvetsdghez intlzett irdsbeli felhivdssal drvdnyesitette a
kezesseget, ds a megkeres6s - koltsdgvetdsi fedezet vagy likvidit6s hi6ny6ban - a kitrizdtt
legaldbb 15 (tizenot) napos hat6rid6re nem vezet eredm6nyre.

22. Az alapit6 tagszervezet kdrheti a Szcivetsdgt6l vagyonrdsze mdrtekdnek megdllapitas6t
(nevesit6set) a vagyoni hozzi$6rul6sa ar6.nydban. A vagyonfelm6rds, a vagyon6rtdkeles 6s a
vagyonelsz6mol6s elkdszitdsnek koltsdgei, valamint a bizonyft6s terhe az igenyl tdmaszt6 6s
az elszitmo I 6s i kd re I me t e I ote rj e s zto szerv ezetet t erhe I i.

23, A Szovetsdg megsztindse eseten a vagyont - a hitelez6k kieldgftdse ut6n - amegsztindst
kimondo kongresszus dontdsdvel, az alilbbiak szerint kell felosztani:

az Eloadomtiv6szi Jogv6d6 Iroda ktilon tulajdondban 6116 vagyonelemek M
El6ad6muv6szi Jogvddo Irod6t illetik,
a tagszervezetek osztatlan kdzcjs tulajdon6ban 6116 vagyonelemeket a fenti 22. pont
megfelel6 alkalmazdsbval kell a tagszervezetek kcizdtt felosztani.

Kdnyvvezetds, belsri ellendrzds,
ds k\nyvvizsgdlat

24. Ha a szcivetsdgi tanrics a jelen alapokm6ny VIII. fejezet 9. pontja szerinti
munkaszervezetben nem rendel szAmviteli rdszleget, akkor a Szovetsdg a kdnywiteli
szolg6ltat6s kordbe tartozo feladatok irdnyit6sdval, vezetesdvel, a besz6mol6 elkeszftdsdvel
olyan sz6mviteli szolg6ltat6st nyfjto tdrsasdgot koteles megbfzni, amelynek a feladat
ir6nyit6s6val, vezetesdvel, a besz6mol6 elkdszites€vel megbizott tagja, alkalmazottja

a)

b)
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rendelkezik okleveles konyvvizsg6l6i, illetve mdrlegkdpes kdnyvel6i k6pesitdssel ds a
sz6mviteli trirvdny szerinti nyilvantartasba tortent bejegyzds alapj6n a tevdkenysdg ell6tdsara
j o go sit6 engeddll y eI (igazo lv6nnyal).

25. Apenztftmok ellenorzi a Szovets6g gazddlkodasit:

a) a Szovetsdg bev6teleinek cdl szerinti felhaszndl6s6t,
b) a tagszervezeteknek nyrijtott szovetsdgi tdmogat6s cdl szerinti felhaszn6l6s6t, €s
c) a Szcivetsdg 6ves kciltsdgvetdsdnek 6s besz6molojfnak tervezetdt, valamint
d) vizsg6latot tart minden olyan esetben, ha tagszervezettol a gazd6lkod6ssal, vagy a

vagyont6rgyak kezeldsevel kapcsolatos panasz drkezik a szovetsdgi szervekhez.

26. A Szovetsdg 6ves kdltsegvetesek, es a gazd6lkoddsrol kdszitett, besz6"molok
feltilvizs g6lat6ra, az abban foglaltak val6dis6g5nak ds jogszenisdgdnek ellen6rzdsdre a
Magyar Kdnyvvizsg6loi Kamar6ndl tagkdnt nyilv6ntartdsba bejegyzett konyvvizsg6l6t kell
vdlasztani.

27 . A Szcivetsd g penztttrnoka 6s/vagy konywizsg6loja a vizsghlataik sor6n feltdrt pdnziigy
szabiiytalansdgok megszrintetesdt hat6rid6re eloirja, a gazd6lkodfs 6s a sz6mvitel
fej leszt6sdre j avaslatot tesz.

28. A vizsgdlt szovetsdgi szerv a pdnzt6rnok ds/vagy kdnyvvizsgdlo 6szreveteleire,
kifog6saira, ds javaslataira harminc napon beltil kdteles villaszl adni, a hianyoss6gok
megszuntetdsdre pedig int6zkeddst tenni. Ezek elmaradasa eset6n a Szdvetsdg pdnzt6rnoka
6s/vagy konyvvizsg6loja az okok megjeloldsdvel kezdemdnyezhetik a szovets6gi tan6cs
cisszehfvds6t. A szovetsdgi tandcs a Szovetsdg pdnztdrnoka eslvagy konyvvizsg6loja
indftvdny6t csak az okok megszuntetdsdvel, vagy atagszewezetek konszenzus6val vetheti el.
A szdvetsegi tan6cs drdemi hatdrozatdnak elmaradfsa eset6n a pdnzt6rnok 6s/vagy
k6nyvvizsgirlo - az indiWanyuk megtdteldt kovet6 hatvan nap mirlva * kezdemdnyezheti. a

i Sz6vetseg kongresszusa cisszehiv6sdt. A kezdemdnyezdsnek h6rom h6napon beltil eleget kell
tenni.

29. A Szdvetsd g vezeto tisztsdgviseloi kOtelesek a tagszervezetk&esdre a Szdvetsdg i.igyeir6l
felvil6gositfst adni, a Szcivetsdg kdnyveibe 6s irataiba va16 betekint6st lehet6vd tenni. Ha e
kdrelemnek nem tesznek eleget, az erdekelt tagszewezel a Szdvetsdg pdnzt6rnokdhoz eslvagy
konywizsg6lojahoz fordulhat, aki a sajdt elj6rdsa keretdben kcitelezheti a Sz6vetsdg vezet6
ti sztsdgvisel6it a felvildgosit6sra, illetve a betekintds biztos itdsira,

Nyilvdnossdgra hozatal ds kr;zzdtdtel

30. A Szovets6g a besz6moloja nyilvanoss6gra hozatalhnak ds kozzetetel6nek a
szdkhelydn tort6no betekinthet6sdggel tesz eleget. A kozzetdtel hat6rideje az adott gazdasdgi

ev mdrleg-fordulonapjdt kcivet6 150. nap.

X I . Z A N A D f K

I.Ez az alapokmSny nem lehet ellent6tes a tagszervezetek alapszab6lyaival feltdve, hogy
azoknem jogellenesek, s koztiltik egyik sem sdrti a tobbi tagszervezet drdekeit.

2. Ezen,modosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt alapokmarryl a mtivdszeti
szakszervezetek XIX. kongresszusa hagyta jov6 201 1. ev december h6 09. napj6n.
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3. A Szrivetsdg valamely szervdnek torvdnysdrtS hatdrozatdt bdrmely tagszervezet- a
tudomasdra jut6stol szamitott 30 napon beliil - abirosdg elott megtiimadhatja. A hatdrozat
megtAmadiisa ahatdrozat vegrehajt6s6t nem giitolja, a birosdg azonban indokolt esetben a
vdgrehaj t6st fel fiig gesztheti.

4. Az alapokm6nyban nem szab6lyo zott egyeb kdrdesekben a hat6lyos jogszab 6|yok az
iranymutat6k 6s meghat6roz,6k.

Budapest,20l l. dv december ho 09. napjdn.

zinaoErc

A 73. Pk, 6L,472ftg8g tigyszdmon bejegyzett, 428, sorczdmon ,yitn irtunot

Mfrvdszeti Szakszervezetek Szcivetsdge alapokm;inya (alapszabti/ya) egysdges

szerkezetbe foglalt szcivegdnek 2O77, december O9. napj;in hatiilyos tartalmdt, a
Mfivdszeti Szakszeruezetek Szcivetsdge XIX. kongresszusdnak a 2011. mdjus 23. napjdn

kelt egysdges szerkezet(i alapokm;inytdl (alapszabiilytrSl) eltdr6 III/4. ds IV/9. pontokra,

valamint a IX. fejezetre, tovdbbd a Ftiggeldkre vonatkozf mddosrto hatdrozatok 6s a

kongresszus jegyzrikrinyv alapjiin, 2011. 6v december h6 09 . napjdn

igazolta: 
/_f
(r\r,..r*,r. GL.0t
* n''1f:;ttiszt6
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MUVE SZETI SZAKSZERVEZETEK
SZOVETSEGE

1068. Bud-apest. V{rosliseti f?sor 38,
Telefon/Fax : 3 4-28-37 2: 32-24-459

E TU OVES ZETI SZAKSZERVEZETEK SZOVETSE GE
ALAP O KTTIATVYATVAK FU G G EL E KE

AZ EL6 An 6 M0VESZEK KOZ0S JO GKEZETESEN rX
oruAlro EGYESULETKENT r0nrnrv6 rovasevrrErEnn

A miiv6szeti szakszervezetek szovets6gi tandcsa azzal a felhfviissal fordult a Miiv6szeti
Szakszervezetek szcjvetsdge ElSad6miiv6szi Jogv6d6 Iroddja (Mszsz-EJI) irdnyit6sdt 6s
ellen6rz6s6t ielenleg is ell5t6 6s 1z dltala vlgzett jogkezel6si tev6keny#gben 6rdekelt
jogosultak jelent6s r6sz6t jelenleg is tcimorit6 tagszervezeteh iliewe az MSZSZ
AlapokmAnyalll/A. pontja szerinti, az MSZSZ-szelegyi.itlmiikod6 szakmai szervezetekhez
6s el6ad6miiv6szekhez, hogy

1.1" azzal a c6llal, hogy az el6ad6miiv6szi jogok kozos kezel6s6t az MSZSZ-EJI
jogut6djak6nt, annak hely6be l6pve, rindll6 egyesuletk6nt folytassdk tovdbb

1.2. alapftsdk megaz El6ad6miiv6szi Jogv6dd lroda Egyesriletet [rdviditve: EJI Egyestilet)
aes

1.3. k6ri6k az Egyesi.ilet nyilv6ntartdsba v6tel6t a F6virosi Bir6s6gon.

Az MSZSZ Szovets6gi Tandcsa az t. pont szerinti felhivds6ban azt javasolta az
el6ad6miiv6szekneh hogy EII Egyesrilet alapszabiilydt, annak 6rdek6ben, hogy az
Egyestilet az el6ad6miiv6szi jogok kcizos kezel6s6t az MSZSZ-Ell jogut6djak6nt, lnnak
hely6be l6pve folytassa tovdbb, rigy alkossdk meg, hogy az

2.1. tegyen eleget a kcizos jogkezeld szervezetk6nt val6 bejegyzls jogszabalyi
felt6teleinek;

2.2. tegye lehet5v6 az Egyesiilet csatlakoz6sdt azMSZSZ-hez;

2.3. c6ljai k<izott szerepeltesse az el6ad6miiv6szi jogok kozos kezel6s6n ek az MSZSZ-EII
j ogut6djak6nt val6 tovdbbvitel6t.

2.4. Az El6ad6miiv6szi Jogv6d6 Iroda Egyestiletet az alapitd el6ad6miiv6szek
l6trehozt6k, annak alapszab6lyiit elfogadtdk a fentieknek megfelel6
rendelkez6sekkel, 6s megvdlasztottdk az Egyestilet legf6bb szerv6t, k6pviseleti 6s
igyint6z6 szervei! tiszrs 6gvisel6it.

AzMSZSZ Szovets6gi Tandcsa cisszehivta az MSZSZ kongresszusdt. A Szcivets6gi Tand cs azt
javasolja, hogy a kongresszus hozza meg azokat a dcintrSseket, amelyek el6k6siftik a kozcis
jogkezel6si feladatok jogut6dldssal tcirt6n6 Stadilsdt az Ell Egyesiilet javdra. A Szovets6gi
Tan6cs ennek 6rdek6ben a kongresszuson kezdem6nyezi az al6bbiak szerint az
Alapokminy fuggel6kkel tdrt6n6 kieg6szitds6t 6s m6dosit6s6t, valarnint a Szcivets6gi
Tan dcs fel hatalm azAs|t.

3.1. A Kongresszus fiiggel6ket fogad el az AlapokmAnyhoz, amely meg6llapitja, illetve
kimondja, hogy

3.1.1. Magyarorszdgon els6 izben 1982-ben sztiletett olyan jogszabdly, amely az
el6ad6miiv6szek rogzitett el6addsainak felhaszndlSsa utdn j6r6 jogdflak
kcizcis kezel6s6r6l rendelkezett; e jogszabAly az el6ad6miiv6szi jogok kozos

2.

3.

t_
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kezel6s6re az MSZSZ-I jogositotta fel, el6irva, hogy a Szdvets6g kciteles
jogdfjakat az el6ad6miiv6szek kulturdlis 6s szoci6lis c6ljaira forditani;

3.1'.2. az MSZSZ 1994-ben a kcizos jogkezel6 tev6kenys6g felt6teleinek tdrv6nyi
rijraszabdlyoz{sa sordn els6k6nt kezdem6nyezte a jogalkot6ndl, hogy a
iogszab|ly mondja ki: kozcis jogkezel6 tev6kenys6get Magyarorszdgon csak
egyestileti formiiban Iehet folytatni;

3.1.3. az MSZSZ az elSad6miivdszi jogok kdzos kezel6s6re l6trehozott, on5ll6 jogi
szem 6 lyi s6 gii szervezeti egys6 g e, az MSZSZ- EI I ritj 6n

3.1.3.1. kozel hatezer hazai 6s ktilfoldi el6ad6miiv6sz k6pviseleti
megbizdsdval rendelkezik, amelynek alapjdn biztositja, hogy a
jogdfjakat az altala v6gzett jogkezel6si tev6kenysdgben drdekelt
jogosultak jelent6s r6sz6t k6pviselve beszedje 6s kozottrik
teljesitm6nyeik t6nyleges felhaszndl6sa a16nydban egy6nileg
felossza;

3.1.3.2. alapft6 tagja az El6ad6miiv6szi Kozos Jogkezel6 Tdrsasdgok
Nemzetkrizi Tanfcsdnak (SCAPRJ, valamint az Nemzetkozi
El6ad6miiv6szi Adatbdzis Szovets6gnek (IPDA), amelynek
keret6ben k6toldalf kolcscinds k6pviseleti szerz6dlsekkel
biztositja a jogdfjaknak a kiilfoldi el6ad6mriv6szeket k6pvisel6
kozos jogkezel6 szervezetekkel val6 nemzetkozi elszimoldsdt;

3,1.3.3. a hazai 6s krilfoldi jogosultak k6pviseleti megbizdsba vagy
k6toldalti kolcscincis k6pviseleti szerz6d6sbe foglalt - kifejezett
hozzajaruldsdval a jogdijak egy r6sz6t az el6ad6mriv6szek
kulturilis 6s szociSlis c6ljaira haszn6lja fel, jelent6s tdmogatdst
nytijtva ezzel egyebek krizott a miiv6szek
munkahelyteremt6s6hez, valamint nemzeti kultfrdnk 6rt6keinek
meg6rz6s 6hez 6s tovdbbfejleszt6s 6hez.

3.1.4. az MSZSZ az el6ad6miiv6szi jogok kcizos kezel6s6t 1982-t6l kezd6d6en
mindv6gig az el6ad6miiv6szek 6rdek6ben 6s a mindenkor hatillyos
jogszabiilyok betartdsdval ldtta 6s ldtja el;

3.1.5. azMSZSZ c6lja, hogy az Sltala elldtott kozos jogkezel6si feladatokat

3.1.5.1. meg6rizve az el6ad6miiv6szi jogok kozds kezel6s6ben el6rt
eredm6nyeket;

- 3.7.5.2. biztositva a jog6rvdnyesitds folyamatossdgft, amelynek esetleges
megszakadisa a hazai 6s krilfdldi el6ad6miiv6szek szimAra
egyardnt srilyos 6rdeks6relemmel j iirna;

3. 1.5.3. tekintettel a jogszabdlyi kdrnyezet jciv6beni m6dosftiisiira;

3.1.5.4. az egyestil6si jogra, a szerz6i jogra vonatkoz6 szab5lyok keretei
kdzott 6s az Alapokmiiny alapj6n jogut6dlilssal Stadja a jogosult
el6ad6miiv6szek dltal alapitott nJI Egyestilernek;

3.2. A Kongresszus jelen ftiggel6kben foglalt hatdrozatival megteremti annak
Iehet6s6gdt, hogy az E[t Egyestilet az el1ad6m(ivdszi iogok kcizris keze]dsenek az
MSZSZ-Ell jogut6djak6nt val6 tovdbbvitele 6rdek6ben tagk6nt csatlakozhasson az
MSZSZ-hez.
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3.3. A Kongresszus felhatalmazza a Szovetsdgi Tanicsot a jogut6dl i issal kapcsolatos
nr inden o lyan c lont6s nregl tozata l i ra ,  anre lyet  az Alapokmdny nem rendel
k i  fe jezet ten a Kongresszushoz.

3.4. A Kongresszus fetk6ri a Szovets6gi Tandcsot, hogy kezdemdnyezze olyan
egyi i t trni i l<ocl6si megil laporl lrs rnegl<ot6sti t  az Ef l  Egyesti lettel,  amelyben a Felek

:\.4.1. r lreg;i l layrorlnal< :rrr ' (r l ,  hogy az Li l l  f igyesti let az el6ad6nrf iv6szi jogok kozos
kezel6s i t  az.  MSZSZ-nJI  jogt r t6d jak6nt ,  annak hely6be l6pve,  on6l l6
cl iycsi i  l  et l<6 n t folytat ja tovibb;

3.4.2. rneg.{ l lapodnal< arr6l,  hogy az EJI Egyesti let bir6sdgi bejegyz6s6t kovet6en
kozosen jhrnak e l  a  Szel lemi  Tula jdon Nemzet i  Hivata lSn6l  (SZTNH) annak
6rdek6ben, hogy a kozos jogkezel6 szervezetek hat6siigi nyilvintartdsiban
az El l  Egyesi i let felv6tel6re 6s az MSZSZ-EJI torl6s6re egyidejf i leg kert i l jon
sor .

3.5. A Kongresszus az Alapokminyt irgy m6dosft ja, hogy annak az el6ad6mfivdszi jogok

kozrjs kez.el6sdre, valanrint az l l l6ad6rni iv6szi Jogv6d6 lroda tevdkenysdgdre 6s
szervezet6re vonatl<oz6 rendelkez6sei az EII Egyes{i letnek a kozos jogkezeld

szervezetek hatt is. lgi  nyi lvintart isiba val6 felvdtel6r6l 6s ezzel egyidejf i leg az
MSZSZ-tal l  tor l6si16l .sz6l6 SZTNI I hatirrozat joge16re emelked6se napj{val
hathlyukat vesz.t ik.

3.6. A Kongresszus az Alapokmdnyt r igy m6dosft ja, hogy annak az el6ad6mfiv6szi jogok

kozos kezel6s6re, valamint az El6adomtiv6szi Jogv6d6 lroda tev6kenys6g6re 6s
szervezet6re vonatkoz6 rendelkezdsei a 3,5. pontban kort i l i r t  hat6sdgi hatdrozatok
jogerTre emell<ecl6.s6ig az,ol< megfelel jenek a m6dosftott  szerz6i jogi torvdny
ren d e lkez ise in e l<.

Fuggel6k v6ge.

Kel t ,  Budapesten,  2017.6v december h6 09.  napjdn.
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