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i/ Mtiv6szeti Szakszervezetek Sziivets6ge

2012.6v jrinius h6 12. napj6n hat6lyos,
mo do s itrisokkal e gys6 ge s szerkezetb e fogl alt

Alapszabrilya

I/A.
Altal6 nos rendelkez6sek

1. a Szovets6g elnevez6sei:

1.1. a Szovets6g neve: Miiv6szeti Szakszervezetek Sziivets6ge
1.2. a Szovetseg roviditett nevet N4SZSZ

2. aSzovets6g cfmei:

2.1. szekhely: 1068 Budapest, VL kenilet V6rosligeti fasor 38. sz6m.
2.2. w eb: www. muvesz-vilag.hu
2.3. e-mail: info@mszsz.hu

3. a Szovets6g hat6rozatlan idore alakult.

3.1. a Szovetsdget a Fov6rosi Bfr6s69 az 1989. 6v oktober ho 6. napjan jogerore
emelkedett, 6.Pk.60.47211989. sz6mu hatinozatiwal a 428. sorsz6m alatt
bej egyezte a biros6gi nyilv6ntart6sba.
3.2. a Szovets6g jogelodjdnek ismeri el az 1918. 6vben l6trejott Alkotomtivdszek
ds Tudom5nyos Kutatok Szovets6gdt, az 1950. 6vben egyesiilt Miiv6szeti
Dolgozok Szakszervezetdt, 6s az 1957. 6vben megalakult Mtiveszeti
Szakszervezetek Szovets6g6t.
3.3. a Szovets6g jogutodja - az eload6mtivdszi jogoknak a szerzoi jogrol szolo
1999. dvi LXXVI. torvdny szerinti ktizos kezelese vonatkoz6s6ban - az
Eloadomriv eszi Jogvddo Iroda Egyesiilet.

4. a Szovetseg jo96ll6sa: on6llo jogi szemely

5. a Szovetseg kepviseleti szerve a szovetsegi tan6cs, igyintezo szerve az
tigyvezeto titkars6g. A Szovetsdg torv6nyes kepviseloje az elnok 6s a fotitk6r.

6. a Szdvetsdg tagszervezeteinek folsorolSs6t 6s adatait a tagegyzek
tartalmazza.



7. a Szcivetsdg alapit6 tagja a Szakszervezetek Egyiittmtikcid6si
(szEF).

8. a Szcivetsdg kozvetlen politikai tev6kenysdget nem folytat,
p6rtokt6l fiiggetlen ds azoknak t6mogat6st nem nyirjt.

9. Az alaptevdkenysdg statisztikai meghat6rozasa:

TEAOR' 08 94.12 Szakmai 6rdekk6pviselet
TEAOR' 08 94.20 Szakszervezeti tev6kenys6g
TEAOR' 08 94.99 M.n.s. egy6b kcizciss6gi, t6rsadalmi tev6kenys6g.

10. A Szcivets6g mrikcid6si tertlete: Magyarorszitg.
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F6rumiinak

szervezete

I/8. A SZOVETSEG MEGHATANOZASN

1. A Mtivdszeti Szakszervezetek Szcivets6ge a mtiv6szek 6s mtiv6szeti dolgoz6k
kcizcis 6rdek6rvdnyesit6s6re szcivetkezett szakszervezeteinek 6s kcizcis jogkezel6
egyesi.ileteinek szcivetsdge.

2. A Mtivdszeti Szakszervezetek Szcivetsdge az Alaptorv6ny 6ltal biztositott
egyesiil6si jog alapjtn k6pviseli a mriv6szek 6s a mriv6szeti dolgoz6k
szervezeteit.

3. A Mtivdszeti Szakszervezetek Szcivets6ge a tagszervezeteinek - a mr.iv6szeti
szakszervezeteknek, valamint az alkot6mrivdszek 6s az eload6mriv6szek kcizos
jogkezel6 egyestileteinek - az oniil6s6g 6s az cinkdntessdg, u szolidarit6s 6s a
demokr6cia, az tinkorm6nyzatrsitg 6s a nyitott mrikcid6s alapelveire dptil6
alkotmdnyos szerv ezete.

4. A Szcivets6g tagszervezetei egyenjogriak, l6tesit6 okirataik 6ltal
meghat6r o zottan cin6l 16 ak, ve I em6nyny i lv6nit6s i 6 s akc i 6 szab ads6ggal
rendelkeznek.

5. A Szcivetsdg alapja a szolidarit6s, a mtiv6szek 6s mr.iv6szeti dolgoz6k kozos
6rdeke, atagszervezetek kcilcscincis segitok6szsege 6s segits6gnyirjt6sa, a kcizris
6ll6spontok megegyezds irtjdn tortdno kialakit6s6nak szfundeka.

6. A tagszervezetek 6116spontj6t a szcivets6gi szervek 6s tisztsdgviselok
kcitelesek k6pviselni minden 6rdekegyezteto f6rumon 6s minden dcint6shoz6
elott. A kcizcis 6ll6spontot kifejez6 szcivets6gi hatitrozat, 6ll6sfoglal6s
konszenzussal (egyhangf dcintdssel) vagy tcibbsdgi dontdssel szriletik.
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Konszenzussal donteni ezen alapszabilyban meghatdrozott k6rd6sekben kell. A
tcibbs6gi dcint6ssel hozott hatdrozat csak azol<ra a tagszervezetekre n6,zve
kcitelez6, amelyek ehhez szavazarul<ka| hozz6j6rultak. A kisebbsdgre ndzve a
tobbs6gi dcintds nem kotelezo. Joga van ktilcinv6lem6nyt fcinntartani, s
6ll6spontj6t az on6ll6 k6pviseleti joga alaplitn kUlcin6ll6an kdpviselni.

7. A Szovets6g szolid6ris a magyar munkav6llal6k munk6hoz, szoci6lis
biztons6gdhoz, kieldgitS 6letmin6seghez, megfelel6 munkakortilmdnyhez 6s a
mtivelod6shez fizodo drdekeinek vddelm66rt folytatott harc6val.

8. A Szcivets6g - a tagszervezetek tcibbs6gi dontds6vel - csatlakozhat m6s
szcivets6ghez. A Szcivets6g tagszervezetei a szcivetsdgi tags6guk
megtart6shval, egym6st6l fi.iggetlentil - szovetkezhetnek egy6b (szakmai ds
r6tegk6pvi seleti) szerv ezetekkel.

II. A SZOVETSEG CELJA ES ALAPTEVEKENYSEGE

A Szcivets6g c6lja - a tagszervezetek munk6j6t el6segitend6 - olyan szervezeti
egys6g 6s ero lltrehozttsa, amellyel cisszehangolhat6 ds es6llyel 6vhat6 ffieg,
illetve 6rv6nyesitheto a mrivdszek 6s mtiv6szeti dolgoz6k gazdasdei, szoci6lis 6s
kultur6lis 6rdeke. A Szcivetseg ezt els<isorban a tagszervezetek k6pviselet6vel,
kapcsolataik 6s szolidarit6suk er6sit6s6vel, tev6kenysdgiik koordin6l6s6val,
megfelelo szolgSltat6sok nyirjtasiwal,6s a sajt6nyilv6nossdg szervez6sdvel 6ri el.

1. Sziivets6g a tagsrig 6rdek6ben

A Szovets6g fo feladata, hogy megtegyen mindent a tagszervezetek tags6g6nak
szoci6lis biztonsdgircrt, foglalkoztatishert, a szerzoi ds az el6ad6mtiv6szi
jogai6rt, az elet- 6s munkakciriilmdnyeinek javititsircrt A Szovets6g mindezek
6rdekdben foll6p a kort6rs mtiv6szetek, a miiv6szet-oktat6s, a kultur6lis-
mriv6szeti alkot6shoz, a publik6l6shoz fizodo erkcilcsi 6s anyagi drdekek
vddelm66rt, valamint azdrt, hogy a mtivek, az alkotitsok, az el6ad6sok eljussanak
a legsz6lesebb r6tegekhez.

A Szovets6g sikrasztll a szakszervezeti, valamint a szerzoi 6s az eload6mtivdszi
jogok gyakorl6s6nak biztosit6s66rt, tl jogok megszerz6s66rt, a szakmai-iryazati
6rdekegyeztetes int6zm6nyesit6s66rt, a kultur6lis igazgat6s t6rsadalmi
ellen6rzds66rt.

A Szcivets6g a tagszervezeteket 6rt jogs6relem eset6n segitsdget nyrijt azok
drdekvddelm6hez. A Szovets6g biztositja a tagszervezetek tagjainak ds a
tiszts6gviseloinek biroi irton 6rv6nyesitheto munkajogi v6delm6t, jogsegdly6t.
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A Szovets6g segits6get nyirjt a tagszervezeteknek a tags6g kultur6lis, szoci6lis,
az eg6szs6ges 6lethez valo ig6nyeinek kiel6gitesehez, valamint az iidtiltet6si,
sportolSsi ds sz6rakozdsi lehetSs6gek bovft6s6hez.

2. A Sziivets6g ^ mtiv6szek 6s mtiv6szeti dolgoz6k dltakinos
6rdekk6pviselet66rt

A Szovets6g - atagszervezeteivel egyrittmr.ikodve - feleloss6get erez a
miiv6szeti tertilet minden mliv6sz6nek 6s mriv6szeti dolgoz6j itnak 6ltal6nos
6rdekk6pviselet66rt, az alkoto- ds eload6mrivdszi munka, valamint a
miiv6szetoktat6s felt6teleinek megteremt6s66rt, illetve javititsircrt, a kreativ
munka megktilonbciztetett elismer6s eert, a munkab6rek ds honor6riumok
m6rtdkdnek eme16s66rt.

Sfkrasz6ll a szocitiis, a t6rsadalombiztosit6si 6s a munkajog, a szerzot 6s az
el6ad6miivdszi jogok fejleszt6seert. Kezdem6nyezi ds kozbenj6r, hogy minden
munkaszervezetben, kollektiv szerzclddsben rendezzdk az ott dolgoz6k
foglakoztat6s6val osszefliggo k6rd6seket, szorgalmazza a szakmai, szilks6g
eset6n az 6,gazati kollektiv szerzoddsek l6trejott6t. Kozbenj6r, hogy t6rsadalmi
srilyuknak megfeleloen erkcilcsi 6s anyagi elismer6sben r6szesiiljenek munk6juk
uthn az alkot6- 6s eload6mtiv6szek, valamint m6s miiv6szeti dolgoz6k.

3. A Sziivets6g az el6ad6mtiv6szek jogainak 6rv6nyesit6s66rt, v6delm66rt 6s
k6pviselet66rt

A Szcivetseg az eload6mtiv6szeknek az eload6saik b6rmely, jogszab6lyban vagy
m6s m6don vddett felhaszn6lisirhozfizodojogok v6delm6re 6s - meghat6rozott
esetekben 6s kcirben - kdpviseletdre kozos jogkezelo szervezetet mrikcidtet,
amely egytittmiik6dik m6s el6ad6mriv6szeket kdpviselo t6rsadalmi
szervezetekkel, tov6bb6 biztositja a jogosultak vdlemdny6nek megjelenit6s6t,
valamint a belsS szabiiyzatnak megfelel6en felosztja a jogdijakat az 6rintett
jogosultak kozott, fiiggetlentil att6l, hogy azok tagjai-e az 6rintett
szakszervezeteknek, 6s m6s szakmai szervezetnek vagy sem.

4. Sziivets6g a nemzetkiizi szolidaritris 6rdek6ben

A Szcivets6g - atagszervezetek megbizhsa alapjfin - nemzetkcizi tev6kenys6get
folytat, k6toldahi kapcsolatokat tart fenn, nemzetkozi szakmai ds szakszervezeti
szcivets6gek tagja, hogy erosftse a mrivdszeti teriileten dolgoz6k szolidarrtilsat,
megkcinnyitse szakmai, munkav611a16i, szerzoi 6s emberi jogi probl6m6k
mego I d6s 6t, az 6l I amkcizi szerzo desek korszen is it6 s6t, l6trehoz6s 6t.



III. A SZOVETSEG TAGSZERVEZETEI

1/A. A Szcivets6g taga az
a) az a mriv6szeti szakszervezet, valamint
b) az az egyesi.ilet, amely alapszabitlya szerint megfelel a szerzoi jogrol s2616

torv6ny szerinti kozcis jogkezelo szervezetre meghatftrozott feltdteleknek, 6s
amely kinyilv6nitotta elhatitrozSs6t, hogy kcizciss6get v6llal a Szovetsdg tobbi
tagj6val, elfogadja a Szcivetseg alapszabiiyttt 6s kozcis programjiit, tags6gi dijat
fizet a Szrivets6g fenntartSs ithoz.

1/8. A Szcivets6gbe ezekkel a feltdtelekkel tov6bbi, bfr6s6gi nyilv6ntart6sba
felvett

a) mtiv6szeket orsz6gos hat6kcirben kdpvisel6 miiv6szeti szakszervezetek,
valamint

b) a mrivdszek jogait 6s 6rdekeit kdpviselo kozos jogkezel5 egyesiiletek
is bel6phetnek.

llC. A felvdtelr6l - az ir6sban benyrijtott kdrelem alapjin - a szcivetsdgi tan6cs a
soron kovetkezo iilds6n dont a tagszervezetek konszenzus6val. A tagfelv6teli
kdrelmet a szcivets6gi tan6cs indokol6s n6lki.il is elutasithatja. Azon
tagszervezetek tags6gi viszonya, mely nem felel meg a bel6p6s
kovetelmdnyeinek, a szcivetsdgi tan6cs konszenzus6val hozott dcintdst kciveto
h6rom h6napon beliil megsztinik.

2lA. A Szovets6g tagSa a tags6gi viszony6t kildp6ssel b6rmikor megszrintetheti.
A kil6p6si sz6nd6kot a szcivets6gi tan6csnak kell ir6sban bejelenteni. A kil6p6
tag tags6gi viszonya megszrinik a kil6p6si nyilatkozat tudom6sul vdteldvel 6s a
tagnak atagtregyz6kbSl val6 torlds6vel. A tag tags6gi viszony automatikusan
megsziinik, ha tagot tcirlik a bir6s6gi nyilv5ntart6sb6l.

2/B.Kil6p6s eset6n a Szovets6g ds a kil6po tagszervezet elszamolnak egym6ssal
a tags6gi 6s m6s jogviszonybol foly6, kcilcsoncis kovetel6sekkel es tartozdsokkal,
aminek eredmdnyek6ppen a kil6po tagszervezet mentestil a tagszewezeti
kcitelezettsdgek es az anyagi feleloss6g al6l.

3. A Szcivetsdg megsztinik, ha atagszervezetei igy hat6roznak, vagy a szcivetsdgi
tagok szdma egy szervezetre apad. A Szovets6g megsziin6se eset6n annak
vagyona a tagszervezet jogutod(ok)ra sziil.

4. A Szcivets6g, ezen beltil kitiintetetten az Artistamriv6szek Szakszervezete, a
Magyar Zenemiv6szek 6s T6ncmtiv6szek Szakszervezete 6s a Szinhdzi
Dolgoz6k Szakszervezete, mint a Szcivets6gnek az eload6mtivdszek egy6ni 6s
kollektiv jogainak 6rv6nyesit6se szempontj6b6l 6rintett szakszervezetei (a
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tov6bbiakban: drintett szakszervezet), Eload6mtiv6szi Jogv6do Iroda (a
tov6bbiakban: MSZSZ-EJI) n6ven a Szrivets6gen beliil letrehozzfik az
e lo ad6mrivd szek kcizci s j o gkeze I o szerv ezetdt.

IV. A SZOVETSEGI KONGRESSZUS

1. A Szcivets6g legfobb szerve a kongresszus, amely atagszervezetek szerves
egys6g6nek megszemdlyesitoje, a tagszervezetek kozos strategiflitt kialakft6 ds
meghat6roz6 politikai f6rum.

2. A Szcivets6g kongresszusa a tagszervezetek ktilddtteib61 6ll, letszfimar,6nyos
osszet6telben, a tagszervezetek saj6t vtiasztdsi rendje szerint v|laszlva. A
ki.ilddttek Ietszdmir6l - a kongresszus cisszehiv6s6val egyidejrileg - szcivets6gi
tan6cs konszenzussal dcint. A Szcivets6g kongresszus6n a szcivets6gi tan6cs
tagjai tan6cskoz6si joggal vesznek r6szI, amennyiben nem v6lasztott kiildcittek.

3. A Szovets6g kongresszus6t a szcivets6gi tan6cs hivja cissze azon idSpontra,
amelyet az elozo kongresszuson meghat6roztak, de legal6bb 6vente.
Amennyiben a kciriilm6nyek azt megkcivetelik, a szcivets6gi tan6cs rendkivtili
kongresszust hivhat cissze. A kongresszust rissze kell hivni, ha azt a
tagszerve zetek egyharmada kdri.

A kongresszus osszehfv6s6t irgy kell meghirdetni, hogy a tagszervezeteknek
m6djuk legyen 6ll6st foglalni a kongresszus napirendj6n szereplo k6rd6sekrol 6s
javaslataik, 6szrev6teleik m6g felvehet6k legyenek a beterjesztendo
dokumentumokba.

4. A kongresszus hat6rozatk6pes, ha atagszervezetek mindegyike 6s a kiildottek
50 oh-a plusz 1 fo jelen van. A kongresszust hat6rozatk6ptelens6g eset6n irjra
cissze kell hivni, az eredeti napirenddel, legkdsobb 30 napon beliil. Az azonos
napirenddel megism6telt kongresszus a megjelentek sz6m6ra tekintet ndlktil
hatdrozatkdpes.

5. A kongresszus atagszervezetek konszenzus6val dcint a szovets6gi alapszab6ly
elfogad6s6r6l, illetve m6dosit6s616l.

6. A kongresszus a tagszervezetek tcibbs6gi szavazata alapjin dont:
a.l a szovets6gi munka kovetendo ir6nyvonalarol,
b. I a tagszervezetek kozcis programj 6161,
c.l a szovets6gi tan6cs letszdmirol,
d.l a szovets6gi tiszts6gviselok jelololist6ra val6 felv6tel6rol.
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7. A kongresszus a ktildottek tobbsdgi szavazata alapjitn dcint:
a./ a kongresszus napirendj6rol ds iigyrendj6rol,
b.l atagszervezeti tagoknak 6s szerveknek a kongresszushoz benyrijtott
inditv iiny 6r ol, jav as I atair6l, p anaszair6 I 6 s fe I lebb ez6 s e ir6 l,
c.l a szovetsdg tan6cs besz6mol6j6nak elfogad6sSr6l.

8. A kongresszus titkos szavazilssal, a tagszervezetek egyszerii 6s a ktildcittek
k6tharmados tcibbsdg6vel vfiasztja meg a Szovets6g elnok6t, fotitk6r6t. 6s
penzt|rnokifi.

9. Az MSZSZ kongresszus kiz6r6lagos, nem 6truh6zhato hat6skcir6ben dont az
MSZSZ-EJI feloszt6si szabfiyzalilrol, ezen behil a titmogat6si politik6r6l 6s
ezzel cisszefligg6sben az MSZSZ-EJI a feloszthat6 jogdijaib6l a jogosultak
6rdekdben tort6no felhaszn6l6sra szitnt osszeg ardnyfrol, a szervezeti ds
mrikcidesi szabtiyzat elfogadSs6r6l, az 6ves koltsdgvet6s meg6llapitds6r6l,
valamint a sz6mviteli besz6mo16 elfogad6s6r6l.

V. A SZOVETSEGI TANACS

1. A szcivetsdgi tan6cs atagszervezetek 6rdekegyezteto, a kozos 6rdekek
drv6nyesit6sdt osszehangol6 testiilet.

2. A szcivets6gi tan6csba atagszervezetek 4-4kepviselot villasztanak. A
szcivets6gi tan6cs 6ll a v6lasztott kepvisel6kbol, a tan6cs soros elnok6bol, a
Szovets6g elncik6bol 6s a f6titk6rb6l.

3. A szovets6gi tan6cs megbizatisa a kongresszusi program elfogad6s6t6l,
besz6mol6j6nak a kcivetkezo kongresszuson tcirt6nt elfogad6s6ig tart. A
szovets6gi tan6cs a k6t kongresszus kcizcitt 6venk6nt besz6moliissal tartozlk
tev6kenys6gdr6l a tagszervezeteknek.

4. A szovets6gi tan6cs a munk6j 6t ezen alapszabillyban rogzitett szcivets6gi
c6lok 6s alaptev6kenys6g jegy6ben, a tagszervezetek konkr6t megbizatisai,
valamint a jogszab6lyokban el6irt jogok 6s kcitelezettsdgek alapj6n vegzi.

5. A szovetsdgi tan6cs egyebekben
a.l dont a tagfelv6telrol, bejegyzi az ij tagszervezeteket, torli a kil6petteket 6s a
megsztinteket,
b./drint a szcivetsdgi tags6gi dij alapj6r6l 6s m6rt6k6rol, kiilon-ktilon a
szakszervezetek, ds a kcizcis jogkezel6 egyesiiletek tekintet6ben, tov6bb 6 dont az
6ves szcivets6gi koltsdgvetdsrol, a besz6mol6r6l ds a kcizhasznirs6gi j elentdsrol,
kezeli a Szovets6g vagyon6t,
c./ titkos szavazassal, atagszervezetek egyszeni ds a tan6cstagok kdtharmados
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tcibbs6g6vel kcinyvvizsgdl6t valaszt,hatitrozott idore, de legfeljebb cit 6vre. A
kcinyvvizsg6l6 megbizat6s6nak id6tartama nem lehet rovidebb, mint azon
i do s z ak, am e ly ne k a fe liil v iz s gfiatir a m e gv6l as ztottttk.
d./munk6ja megkcinnyit6s6re tan6csad6 testiileteket 6s alkalmi
munkab izotts6gokat mr.ikcidtet,
e./ l6trehozhat, illetve l6trehoz6s6t kezdem6nyezheti irj 6rdekv6delmi
szervezeteknek,
f./ dont a szovets6g eseti k6pviseleti rigyeir6l,
g.l atagszervezetek elSzetes konzult6ci6j6val 6s tobbs6gi szavazatf:al dcint m6s
szervezetekkel, vagy azok szcivets6geikkel tort6n6 szervezeti egytittmtikod6sr6l,
h./ gyakorolja az elnok 6s a fotitk6r folcitti, a b6rmegiilapitilsra 6s felment6sre
vonatkoz6 munk6ltat6i j ogokat.

A felment6s, illetve a visszahiv6s kezdem6nyezesehez legal6bb hdrom
tagszervezet kepviseloinek egyhangiran kinyilvdnitott szdndeknyilatkozata
sztiks6ges, ir6sban benyirjtva a Szovets6gi Tan6cs elnrik6nek. A tan6cs joga a
felmentett, vagy lemondott elnok, ds f6titk6r helydbe irjat v6lasztani a
szervezetek jelol6se alapj6n, titkos szavazhs :irtjin

6. Mtikdd6s szabrilyai
a./ Hat6skcir6t til6sein gyakorolja, hat6rozatothoz, fillisfoglal6sokat alakit ki ds
aj6nl6sokal tesz.
b./ Ul6seit szi.iks6g szerint, de legal6bb dvente h6rom alkalomm al tartja. Ul6seit
az igyvezeto trtkitrs6g hivja cissze, saj6t vagy atagszervezetek valamelyik6nek
kezdemenyez6s6re.
c.l Hatitrozata ervenyes, ha minden tagszervezetnek jelen van a k6pviseloje, s a
kepviselok tObb mint fele megszavazta. Ha az til6s hatirozatkdptelen vagy azzit
v6lik, akkor az adott napirendi pont(ok) tdrgyal6s6t el kell napolni.
d.lA szcivetsdgi tanScs elnok6t a tagszervezet jelcili a szcivetsdgi tan6csba
viiasztott k6pvisel6i kcizril. A tan6cs elnok6nek mand6tuma f6l 6vre sz6l, 6
vezeti a szovets6gi tan6cs iil6seit is. Az elncikl6s a tagszervezetek
elnevez6seinek ABC. sorrendjdben tort6nik.
e.Ail6sei nyilv6nos ak. Zirt til6sr6l kiilcin kell dcinteni, tigyszint6n a titkos
szavazdsrol.
f./A Szovets6gi Tan6cs 6lland6 meghivottjai a penztitmok, a Szcivets6g jogi
kdpviseloje, a Szovets6g sziimviteli vezetoje, 6s a konyvvizsg6l6.

vT. AZ t.IcyvEzET6 TITKARSAc

1. Az iigyvezet6 titk6rs6g a Szcivets6g v6grehajt6 szerve, amely munk6j6t a
tagszervezetek megbizasa, felhatalmazhsa es a szcivetsegi tandcs hatirozatai
alapjinvegzi.
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2. Az iigyvezeto titk6rs6g tagjai: az elncik, a tagszervezetek egy-egy v|lasztott
k6pvisel6je 6s a fotitkdr. Alland6 meghivottja: a penztfirnok, a Szovetsdg jogi
k6pvisel6je 6s a Szcivetsdg sz6mviteli vezetoje.

3 . Az tigyvezeto titk6rs6g a tagszervezetek v alasztott kdpvi se l6inek
meg6llapod6sa szerinti dont6st k6pviseli
a.l a szakszervezeti jogoknak a Szovets6g nev6ben tcirt6no gyakorl6sakor,
b.l az 6rdekegyezteto forumokon m6s szervezetekkel val6 egyiittmtikod6skor,
akci6i sor6n,
c./ a Szovets6get terhel6 tagszervezeti 6s anyagi kcitelezetts6gv6llal6skor,
d. / M SZ S Z-E JI 6ve s b e sz6m o I 6j 6n ak a kozz6t6te lt me gelozo el fo gad6s fw al.

4. Feladat6t 6s mtikod6si rendidt a szovets6gi tan6cs 6ltal
j 6v6hagyott iigyren d hathr ozza me g.

VII. A SZOVETSEGGEL EGYI]TTUUT6I6 SZATMAI
SZERVEZETEK

Az alkot6- 6s elSad6mrivdszek kozris jogkezel6ssel osszefliggo 6rdekeinek
sz6leskorii k6pviselete 6rdek6ben jelen alapszabiily azoknak az alkot6- ds
e16ad6mriv6szeket k6pviselS szakmai szervezeteknek, amelyek orsz6gos
k6pviseletet l6tnak el 6s az erintett alkot6- ds eload6miiv6szi iryban jelentos
jogosulti tags6ggal, valamint cin6ll6 kdpviseleti 6s igyintezo szervvel
rendelkeznek, a Szcivetsdggel kotdtt egytittmrikrid6si meg6llapod6s alapjin,
egytittmtikdd6 szakmai szervezeli jog6ll6st (a tov6bbiakban egytittmlikddo
szakmai szervezet) biztosit. Az egytittmrikctd6 szakmai szervezetek tags6gi dijat
nem fizetnek, a Szcivets6g vagyongazd6lkod6s6ban 6rdektelenek. Egyiittmtikddo
tags6guk az egyittmtikod6si meg6llapodiis szerint keletkezik 6s szrlnik meg.

VIII. A SZOVETSEG KEPVISEL6T ES OUALO IJGYINTEZ6I

1. A Szcivetsdg vezeto tiszts6gviseloje az elncik, a szcivets6gi taniics elncike
6s a fdtitk6r.

2. A Szovets6g tcirv6nyes k6pviseloje az elncik 6s a fotitk6r.

3. A Szovetsdg k6pviseleti jog6val rendelkeznek - jelen alapszabitlyt6l fogva
- a Mr.iv6szeti Szakszervezerek Szovets6ge ElSad6mrivdszi Jogv6do Iroda (IX.
fej ezet) torv6ny e s kdpvi s el6i ( elnok, igazgato).

4. A 2.-3. pont alatti k6pviselok az 6ltal6nos k6pviseleti jogkoriiket on6ll6an
gyakorolj6k.
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5. K6pviseleti joggal rendelkezik - megbizitsfnfi fogva - a Szovets6g jogi
k6pviseloje.

6. A Szovets6g cin6ll6 ilgyintdzoi a tagszervezetek kcizcis tigyint6z6i, akik
tagszervezetek szdm6;ra telj esitenek

a) jogi,rgazgatdsi;
b ) tfirsadalombiztosit6si;
c) munkav6delmi 6s baleset-elh6rit6si;
d) kommunik6ci6s, valamint
e) nemzetkozi eload6i szolgiitat6sokat.

7 . A Szovets6g on6ll6 igyintezoit az igyvezeto titk6rs6g bizza ffi€g, feletttik
a munk6ltat6i jogokat a f6titk6r gyakorolja. Szint6n a fotitk6r kciti meg - a
megv6lasztisfit koveto kilencven napon beliil - a kcinyvvizsg6l6 megbiz6si
szerzod6s6t. A fotitk6r feletti munk6ltat6i jogokat - a megv6lasztds, a felment6s
6s a b6rmegiilapitits kiv6tel6vel - az elnok gyakorolja.

8. A Szcivetsdg cin6ll6 igyintezoi on6ll6 kiadm6nyozitsi joggal 6s
feladatkonik kordben kdpviseleti j oggal rendelkeznek.

9. A szcivets6gi tan6cs a szcivets6gi tigyvitel 6s a gondnoks6gi teendok ell6tdsra
munkaszervezetet (irod6t) hozhat 16tre. A szovets6gi tan6cs a szcivets6gi iroda
munkakcireit, letszfimtt 6s kolts6geinek fedezet6t az 6ves koltsdgvetdsben
iilapitja ffieg, kiz|rolag a Szcivets6g saj6t bev6tele terh6re.

IX. AZ ELoADOTUUVNSZEK KOZ6S "IOCTEZELESE

l. Az MSZSZ-EJI a Szcivets6g cin6ll6 jogi szemdlyis6gii szervezeti egys6ge,
amely a Szcivets6gtol elktilontilt, cin6ll6 iigyint6zo 6s k6pviseleti szervvel,
valamint a mtikod6s6hez sziiks6ges vagyonnal, illetve on6ll6 kolts6gvetdssel
rendelkezik. Az MSZSZ-EJI vagyona sajttt tulajdonb6l 6s a javfra a Szcivets6g
vagyon6n beltil elktilonitetten ny i lv6ntartott tul aj donrd szb ol iil.

2. Az MSZSZ-EJI-hez valamennyi 6rintett jogosult megbizilst adva az
MSZSZ-EJI-nek a kozos jogkezeldsre csatlakozhat az alapszabitlyban
meghat6r ozott fe lt6te I ek te lj es itd se e s et6n.

3. Az MSZSZ-EJI legf6bb szerve az MSZSZ kongresszus.

4. Az MSZSZ kongresszus kiz5r6lagos, nem 6truh6zhato hat6skor6ben dcint az
MSZSZ-EJI t6mogat6si politik6t is tartalmazo feloszt6si szabiiyzatfirol, a
szervezeti 6s mrikoddsi szabtiyzat elfogadiisiir6l, az 6ves kolts6gvet6s
meg6l lapit6s6r6l, valamint a szttmvitel i besz6mo 16 el fogad6s6r61.
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5. Az MSZSZ-EJI
a) ell6tja az eloadomr.iv6szek jogainak kcizcis kezel6s6t 6s 6rdekeinek
vddelmdt, ezen beliil ki.ilcinosen az eloadomiiv6szek kozos jogkezel6s
kcir6be rartozo vagyoni jogainak saj6t nev6ben tdrtdno gyakorl6s6t ds
drv6nyesitdsdt az eloadtrsok felhasznii6ival szemben, tov6bb6 a bir6s6gok
6s a hat6s6gok elott;
b) az eload6miiv6szek kozos jogkezel6s kcir6be tartozo vagyoni jogainak
saj6t nevdben tort6n6 gyakorl6s6b6l ds drvdnyesitds6bSl befoly6
jogdijakat - az MSZSZ-EJI mtikod6s6vel j6r5 kiad6sok fedez6sdre
szolg6l6 indokolt kcilts6gek levon6s6t kovetoen - Felosztiisi
Szabtiyzatitnak rendelkez6sei szerint felosztja az 6rintett jogosultak
kozott, fiiggetlentil atIol, hogy azok tagjai-e az 6rintett
szakszervezeteknek vagy sem;
c) egyiittmtikodik, illetve kapcsolatot tart 6s ennek keret6ben k6t- vagy
tobboldalir kcilcscincis k6pviseleti szerzodeseket kcit a bel- ds kiilfoldi
kozos j ogkezel6 st v egzo szerv ezetekkel;
d) egytittmrikodik, illetve kapcsolatot tart az eloadomtiv6szek drdekeit
kepviselo bel- 6s kiilfdldi, valamint nemzetkcizi szervezetekkel tovitbb| az
e16ad6mtivdszek jogainak kcizos kezel6sdt koordin6l6 nemzetkozi
szervezetekkel, tags6got tart fenn az ilyen szervezetekben;
e) az iitala ell6tott kcizcis jogkezeldsi feladathoz kapcsol6d6an a k6pviselt
j ogosultaknak j ogi tan6csad6st nyirj t;
f) a vonatkozo jogszab6lyoknak 6s a Feloszt6si Szabfiyzat (t6mogat6si
politika) rendelkezdseinek megfelel6en, a szerzoi jogi tcirv6ny
rendelkez6sei alapj an, az erre fordfthat6 forr6sokb6l 6s m6don t6mogatja
az elSad6mriv6szek kultur6lis, szoci6lis 6s szakmai-kcizciss6gi c6ljait,
ide6rtve az eloadomriv6szi teljesitmdnyt elismero mriv6szeti dij alapit6si*
vagy mdr letezo dij titmogatisitt, a kultur6lis, szoci6lis, szakmai-
kozossdgi, szakmai k6pz6st, tov6bbkepzest szolgfil6 cdlokat, tovtrbb| az
eload6mriv6szi teljesitm6nyek jogszeni felhaszniil6s6nak elosegit6s6t is.

6. Az MSZSZ-EJI tev6kenys6g6vel cisszefliggo mrikod6si kriltsdgekkizfrolag a
beszedett jogdijakb6l kezel6si kolts6g cimdn levont cisszegekbol fedezhetok,
valamint, ha van ilyen, az MSZSZ-EJI kieg6szit6 viilalkoz6si tev6kenys6gdnek
eredmdnydvel cscikkentendok. Az MSZSZ-EJI az el6ad6mriv6szek jogainak
kcizcis kezeldsdt nem v6llalkoz6si tev6kenysdgk6nt vegzi. Ha az MSZSZ-EJI
kiegdszito vdllalkoz6si tev6kenys6get folytat, annak eredm6ny6t csak a szerzoi
jogi torvdny vonatkoz6 rendelkezdsei szerint haszn6lhatja fel.

7. A kozos jogkezeldssel 6rintett jogosultak az MSZSZ-EJI-nek tagdijat nem
fizetnek. Az MSZSZ-EJI miikod6si kcilts6geiheztortenohozzffitruliis, illetve az
MSZSZ-EJI mtikod6s6vel kapcsolatos b6rmilyen m6s jogcimen tagdilat a
tagszervezetek sem fizetnek.
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8. AzMSZSZ-EJI a tev6kenysdg6t a kcizcis jogkezel6s ell6t6s6ra adott megbiz6s
alapj6n l6tja el.

9. Amennyiben a kozcis jogkezel6s ell6t6s6ra megbiz6st (kor6bban) az
eload6mriv6sz valamely drintett vagy egyiittmrikdd6 szakmai szervezetnek adta,
nem drinti a kcizos jogkezeldsi tev6kenysdg ellStfsftra adott megbizitshatiiyht az
6rintett vagy egyi.ittmtikddo szakmai szervezetben 16vo tags6gi jogviszony6nak
megsztin6se vagy megsztintetdse. A kozos jogkezel6si tev6kenys6g ell6,t6stra
sz6l6 megbiz6s visszavon6sa, illetve - ha jogszab6ly ar-ra lehet6s6get ad - a
kozos jogkezel6s elleni tiltakoz6s nem drinti az drintett szakszervezetben
megl6vo tags6gi jogviszonyt.

I0. Az eloadomrivdszek kcizos jogkezel6ssel osszefliggo 6rdekeinek szdleskorti
kdpviselete 6rdek6ben a Szovetsdg r6szvdteli jogot biztosit az eloadomrivdszek
sz6les kcir6t 6rinto dcint6sek meghozatalilban 6s ellenorz6s6ben az egyiJttmiikdd6
szakmai szervezeteknek. Az egyiittmiikdd6 szakmai szervezet v6lasztott
k6pvisel6je, vagy k6pviseloi eloadomriv6sz tagai kdpviselet6ben - az MSZSZ-
EJI tigyrendjdnek megfeleloen - jogosult r6szt venni az eloadomrivdszek szdles
kcir6t 6rint6 dont6sek meghozatalitban 6s ellen6rz6s6ben. E jogukat az
egyiittmiikddo szakmai tagszervezetek az Eloadomriveszek Konzultativ
Tan6cs6ban, a Szinmrivdszek, illetve a Zenemiv6szek 6s Tiincmtiv6szek
Jogdijbizottsiig6ban 6s az MSZSZ-EJI Ellenorzo Bizotts6gitban betoltott
tags6gukon keresztiil gyakorolj 6k.

1 1. Az elSad6miivdszek sz6les kor6t 6rinto dcint6sek meghozatal{rban 6s
ellen6rz6s6ben biztosftott r6szvdteli jogukat az erintett szakszervezetek 6s az
egytittmrikdd6 szakmai szervezetek egyarfint az ezzel a c6llal megv6lasztott
e I o adomtiv6sz k6pvi se I 6j tik ritj 6n gyakoro lhatj 6k.

12. Azon eload6mriv6szek 6rdekeinek megjelenit6se 6rdek6ben, akik nem tagjai
sem az 6rintett szakszervezeteknek, sem az egyiittmrikddo szakmai
szervezeleknek (a tov6bbiakban: ,,nem szervezett eload6mtiv6szek") azMSZSZ-
EJI Ugyrendj6ben szabiiyozott elj6r6sban 6s id6tartamban, az Elnoksdg
javaslatiira a Jogdijbizotts6gok v6lem6nyez6sdt kcivetoen az Eload6mriv6szek
Konzultativ Tan6csa Sz6sz6l ot v tiaszt.

13. Sz6sz6l6nak kizftrolag olyan eload6mtiv6sz valaszthalo, aki a kozos
jogkezelo tev6kenys6g ell6t5sara a vil6g cisszes orszitghra kiterjed6 megbizSst
adott az MSZSZ-EJI-nek A Sz6szolot az Eload6mtiv6szek Konzultativ Tan6csa,
a Szinmriv6szek, illetve a Zenemivdszek 6s T6ncmr.ivdszek Jogdijbizotts6ga 6s
az MSZSZ-EII Ellenorzo Bizotts6ga iiles6re meg kell hivni, az tildseken a
Sz6szol6 tan6cskoz6si joggal vehet reszt. A Sz6sz6l6 jogosult az emlitett
testiiletek til6sei szamara napirendi pont megt6rgyalilsifijavasolni. A Sz6sz6lo a
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szem6lyes adatok es az ijzleti titok v6delm6re vonatkozo szabiiyok tiszteletben
tartris6val jogosult az 6rintett nem szervezett el6ad6mriv6szek szamarc
felvi169osit6st adni.

14. A Sz6sz6l6t az Elnciks6g javaslatitra a Jogdijbizotts6gok v6lemdnyez6s6t
kcivet6en azEloadomtiv6szek Konzultativ Tan6csa visszahivja,hatevdkenysdge
jogszab6lyt, az alapszabitlyt vagy az MSZSZ-EJI mtikcid6sdre vonatkoz6 m6s
belsS szabiiyt s6rt. A Sz6sz6l6t az Elnciksdg javaslatira a Jogdijbizotts5gok
vdlem6nyezeslt kcivetoen a Konzultativ Tan6cs visszahivhatja, ha tev6kenys6ge
az MSZSZ-EJI vagy a Szcivets6g 6rdekeit sdrti. A Sz6sz616 megbizatisa
megsziinik, ha a kozos jogkezelo tev6kenys6g ell6t6s5ra vonatkozo megbiztsifi
az M S Z S Z -E Jl-tol v i s szavonj a vagy azt b itrmily en szempontb6 I korlifiozza.

15. A Sz6sz6l6 tev6kenys6g6vel osszefiiggo r6szletszabfiyokat az MSZSZ-EJI
Ugyrendj e hat6r ozza meg.

i6. A nem szervezett 6s jogosult el6ad6mrivdszek szSmdra minden, az
eload6mriv6szek szdles kcjr6t 6rinto dont6st megelozoen az MSZSZ-EJI
biztosftja az elektronikus uton tort6no kcizvetlen v6lem6nynyilv6nit6s
lehet6s6g6t.

17. Az MSZSZ-EJI tigyint6zo es kdpviseleti szerve az ot tagb6l 6116 elnciks6g.
Az Elnoksdg tagjai

a) az 6rintett szakszervezetek javaslata alapjin az MSZSZ
kongre s szus a 6ltal me gvdl as ztott elo ad6mtiv6 szek (tag szervezetenk6nt
egy-egy taglk6pvise16);
b) az MSZSZ-EJI elnoke (a Szcivets6g mindenkori villasztott elnoke);
c) az MSZSZ-EJI igazgatoja.

18. A Mrivdszeti Szakszervezetek szovets6gi alapszabSlyinak keretein beliil, az
MSZSZ-EJI mtikoddsdvel kapcsolatos minden kdrd6sben az Elnciks6g dcint.

19. Az Elnciks6g minden hat6rozat6t konszenzussal hozza. Az MSZSZ-EJI
tevdkenys6g6r6l sz6l6 besz6mol6 napirendre triz6se eset6n az MSZSZ-EJI
igazgatoja tan6cskoz6si joggal vesz r6szt az Elnciks6g iiles6n.

20. Az MSZSZ-EJI k6pviseletet az Elnoks6g nev6ben a Szcivetsdg elncike 6s az
MSZSZ-EJI igazgat6ja l6tja el.

21. Az MSZSZ-EJI munkaszervezet6nek tagjaival, tov6bb6 az MSZSZ-EJI
munkaszervezetdt vezeto igazgatoval kapcsolatos munk6ltat6i jogokat, az
elnciksdg v6lem6nydnek figyelembe v6tel6vel, a Szcivets6g elnoke gyakorolja.
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Az elnok az MSZSZ-EJI munkaszervezetdnek tagjaival kapcsolatos munk6ltat6i
j o g ok gy ako rl 6s tt itruhdzh atj a az igazgator a.

22. Az MSZSZ-EJI munkaszervezetetigazgat6 vezeti. Azigazgat6 el6kdsziti az
elnoks6g iil6seit, gondoskodik az elnoksdg hatdrozatainak v6grehajtisirol,
valamint rendszeresen besz6mol az elnoksdenek az MSZSZ-E,JI
tevdkenys6g6rol.

23. Az iitala kezelt vagyoni jogok kcir6ben az MSZSZ-EJI kcizvetlentil ell6tja
legal6bb a kovetkezo kozosjogkezel6si tevdkenysdgeket:

a) jogdijak 6s a felhaszn6l6s egy6b feltdteleinek meg6llapit6sa - vagy az
abban val6 rdszv6tel - 6s
b) a jogdijak feloszt6sa az 6rintett jogosultak kcizcitt.

24. Az MSZSZ-EJI adatb6zist tart fenn az fitala vdgzett kcizcis jogkezelds al6
tartoz6 bel- 6s ki.ilfoldi mrivekrol, kapcsol6d6 jogi teljesitm6nyekrol, illetve
jogosultakr6l.

25 AzMSZSZ-EJI a saj6t honlapj6n kciteles kozzetenni:

a) az MSZSZ Alapszabtiyt,
b) azMSZSZ-EJI szervezeti 6s mrikcid6si szabiiyzatftt,
c) az MSZSZ-EJI tags6gi szabtiy zatitt,
d) az MS ZS Z -E J I iital alkalm azott dij s zab its o k at,
e) az MSZSZ-EJI Feloszt6si Szab6lyzatirt
f) azMSZSZ-EJI 6ves besz6mol6j6t,
g) azMSZSZ-EJI tagjainak, illetve az MSZSZ-EJI-hez csatlakozni kiv6n6
vagy azzal egyedi megdllapod6st koto jogosultaknak az egyedi azonosit6sra
alkalmas adatait, amelyek a tagok 6s jogosultak teljes nev6t tartalmazzitk,
tov6bb6 azoknak a szervezeteknek az azonosit6sra alkalmas adatait,
am e lyekk el az MSZSZ-EJI kdpvi s el e ti szerzo d6 st kdtdtt.

26. Az MSZSZ-EJI a jogkezeldssel el6rt 6s az indokolt kezel6si kcilts6ggel
csokkentett bev6tel6t Feloszt6si Szab6lyzata alapj6n felosztja az drintett
jogosultak kcizcitt, fuggetleni.il att6l, hogy azok tagjai-e vagy sem. A kozos
jogkezel6sbol sz6rmazo bevetel m6s cdlra - a 29. 6s az 31. pontokban foglalt
kiv6tellel nem haszn6lhat6 fel; a jogosultaknak felosztand6 jogdijb6l
jogszab6lyon, bir6s6gi vagy hat6s6gi hatfirozaton alapul6 fizet6si kcitelezetts6g
kiv6tel6vel - levon6snak nincs helye.
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27. Akezel6si koltseg indokolt, ha a kozos jogkezel6si tev6kenysdg ellSt6s6hoz

szi.iksdges, az 6rinteit jogosultak szamata hasznos, 6s a rendes 6s okszerii

gazd6lkod6s sor6n meriilt fel.

2g. Az MSZSZ-EJI-nek feloszt6s c6lj6ra Stadott jogdijb6l csak a feloszt6s

indokolt kezel6si kolts6gei vonhat6k le.

29. AzMSZSZ-EJI az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tart6zkod6 jogosultat

megillet6 6s emiatt fel nem oszthat6 jogdijakb6l, a tagdijakb6l 6s a jogkezel6sen

t<ivtili tev6kenys6g6bol szarmazo bev6tel6t nem koteles teljes m6rt6kben a

jogosultak kozott Elosztani , azt alapszabiiyitval6s azMSZSZ kongresszus eseti

dont6seivel osszhangban az 32. pontban foglaltak szerint haszn6lhatja fel a

jogosultak 6rdek6t szolg6lo egy6b - kUlonosen szoci6lis 6s kultur6lis - cdlokra

ialovSbbiakban: jogosultak 6rdek6ben tortdno felhaszn6l6s).

30. A jogdrj csak akkor tekintheto fel nem oszthat6nak amiatt, hogy a jogosult

ismeretlen vagy ismeretlen helyen tart6zkodik, ha az MSZSZ-EJI a jogosult

felkutat6s6ra az 6rintett mti- vagy teljesitm6nytipus 6s felhaszn6l6si mod

figyelembev6tel6vel megtette az adott helyzetben t6le elv6rhato int6zked6seket

es"l 3ogosult felkutat6sa nem j6rt eredm6nnyel, valamint, ha az MSZSZ-EJI a

jogor.r[ut megillet6 dijat elkiilcinitett szitmlira helyezte, 6s ettol szhmitva I ev

Lft.ft andlki.il, hogy a jogosult szem6lye 6s tart6zkod6si helye ismertt6 v6lt

volna. Az ajogdij, amelyet m6s belfoldi kozos jogkezelo szetvezernek kell

feloszt6s celjiri atudtri vagy - errol sz6lo k6pviseleti szerzod6s alapj6n -

kiilfdldi kozos jogkezel6 sz,ervezetnek kell 6tutalni, nem tekintheto fel nem

oszthat6nak 6s ify." cimen nem haszn6lhat6 fel az ltaddsra vagy 6tutal6sra

koteles kozcis jogkezelo szervezetndl.

31. Az MSZSZ-EJI feloszt tsi szabiiyzata rendelkezhet arr6l, hogy a feloszthat6

dijig6ny 6rv6nyesit6sdbol szdrmazo bevetel is felhaszn6lhat6 a jogosultak

erdekeben tort6n6 felhaszn6l6s c6lj6ra a32. pontban foglaltak szerint.

32. A 29. pontban meghat6rozott bev6tel legfeljebb 25 oh-a, a 31. pontban

meghat6r orittbev6tel te[retieuu l0 Yo-a haszn6lhato fel a jogosultak 6rdek6ben;

errol az MSZSZ kongresszus kiz6r6lagos, nem ifiruhinharo hat6skcir6ben

esetileg dont az alapokm6nnyal 6,s az MSZSZ-EJI felosztits\ szabitlyzatinak

ilyen c6lir felhaszn6l6sra vonatkoz6 elSir6saival (t6mogat6si politika)

osszhangban. Az MSZSZ kongresszus dontdse alapj6n a 31' pontban

meghat6r ozotr bevdtelbol a jogosultak 6rdek6ben tort6no felhaszn6l6sra sztnt

osszeg 70%-it a jogosultak drdek6ben kultur6lis c6lra kell forditani. Az

MSZSZ-EJI t6mogat6si politik6j5t 6s a bevdtelnek a jogosultak 6rdek6ben

tcirtdno felhaszn6lfniltu vonatkoz6 dontds6t, a kultfr66rt felelSs miniszter

v6lem6ny6nek kik6r6s6t kovetoen, a Hivatal javaslat6ra az igazsilgigyert felelos
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miniszter hagyja j6v6. Az MSZSZ-EJI kultur6lis c6lra a Nemzeti Kultur6lis
Alap sz6m6ra tcirtdno 6tad6ssal - az atvetel tirgyitban kotcitt meg6llapod6s 6s a
j6v6hagyott t6mogatdspolitika rendelkezdsei szerint - haszn6lja fel a 29. es 31.
pontokban meghat ar ozott bev6teleit.

33. Az MSZSZ-EJI az iizemeltet6si, fenntart6si kcilts6geit 6s az egy6b kozvetett
kciltsdgeit az egyestildsi jogr6l, valamint a civil szervezetek mrikcid6s6r6l 6s
tdmogat6s6r6l szolo tcirv6ny eloir6sa szerint osztja meg.

34. AzMSZSZ-EJI kettos konyvvitel vezetds6re 6s a sztrmvitelrol sz6l6 tcirv6ny
szerinti 6ves - nem egyszenisitett -beszitmol6 k6szitds6re kciteles; besz6mol6j6t
kcinyvvizsg6l6val kell feliilvizsgfiltatnia. Az MSZSZ-EJI az eredmdny-
kimutat6sitban az egy6b, jogszabilyban meghat6rozott adatokon tirlmenoen
kciteles feltiintetni az adottizleti dvben:

a) felosztott 6s fel nem oszthat6 jogdijak cisszeg6t mrifajonkdnt 6s vagyoni
jogonk6nt,
b) a levont kezel6si koltseg cisszeg6t mrifajonk6nt, vagyoni jogonk6nt 6s
jogcimenk6nt,
c) a m6s kozos jogkezelo szervezetnek felosztSs celjftra ifiadott jogdijak
cisszeg6t mtifajonk6nt, vagyoni jogonk6nt 6s kozos jogkezelo
szervezetenkdnt,
d) a 29.6s 31. pontokban foglalt bevdteleknek a jogosultak drdekdben
tcirtdno felhaszn6lilsifi, megjelolve a tttmogattrs nyrijt6s6nak idopontj6t,
jogcimdt, jogosultj6t, mdrt6kdt ds egy6b l6nyeges felt6teleit,
e) szerzett tagdij bevdte I eit,
f) kapott t6mogat6sait.

X.A SZOVETSEG G AZD ALKODO TEVEKENYSEGE

Altaldno s r e ndelkeze s ek

1. A Szcivets6g jelen alapszabiiy II. fejezet6ben meghatitrozott c6lok 6s
alaptev6kenys6g 6rdekdben gazd6lkodik. A Szovetsdg v6llalkoz6si
tevdkenysdget is vdgezhet.

2. A Szcivets6g bevdtelei:
a) atagszervezetek tags6gi dija;
b) (hatalyon kiviil helyezve);
c ) a S zovetsd g c 6lj a szerinti tevdkeny s egehez ny irj tott t6mo gat6s ok ;
d) a Szovetsdg mrikod6s6hez nyirjtott t6mogat6sok;
e ) egy eb c6lt6mogat6sok;

f) (hat|lyon kiviil helyezve);
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g) (hatSlyon kiviil helyezve);
h) penzngyi mr.iveletek bev6telei;
i) egyeb bev6telek.

A Szovets6g kcilts6gei (kiad6sai):
a) aSzovetsdg c6lja szerinti tev6kenysdg6nek kozvetlen kcilts6gei;
b ) a tagszervezetek c 6 I szerinti tev6kenys6 gdhez nyrij tott t6mo gatrisok;
c ) a tagszervezetek mrikci d6 sdhez nyrij tott t6mo gat6s ok;
d) (hat|lyon kiviil helyezve);
e) egyeb kozvetett kcilts6gek (kiad6sok).

(Hat6lyon kiviil helyezve)

A gazddlkodds tervezdse ds beszdmol6ja

5. A tagszervezetek 6s a Szovetsdg a mtikcid6k6pess6giket az egym6st6l
elkiilciniilo, <in6ll6 kciltsdgvet6seiken, valamint az MSZSZ-en kereszttil eldrhet6
forr6sok ftj 6n kereszttil biztositj 6k.

6. A Szcivetsdg kcilts6gvet6se a 2. pontban meghatftrozott bev6teleket, 6s a 3.
p o ntb an m e gh at 6r o zott ki ad 6s oka t tartalmazza

7. (Hat6lyon kivi.il helyezve)

8. A kcilts6gvet6sben a tagszervezetek c6l szerinti tev6kenys6g6hez nyirjtott
tdmogatilsokat a szcivetsdgi vagyonnal szembeni ig6nyekk6nt kell tervezni. A
Szcivetsdg titalkezelt kcizcis vagyonnal szembeni t6mogat6si ig6nyek lehetnek: a
megitdlt tirmogat6s terhdre teljesitendo szolg6ltat6sok, 6s k6szp6nz fedezet. A
tagszervezetek hi6nyt - a kozcis vagyon terh6re - nem tervezhetnek.

9. Magyar szakszervezeti konfcider5ciohoz 6s/vagy nemzetkcizi
szervezetekhez kapcsol6d6 anyagi kotelezetts6gek fedezet6t az 6rintett
szakszervezetnek a sajtt kcilts6gvet6sben kell terveznie. Amennyiben a
tagszewezet a konfcider6ci6ban 6s/vagy a nemzetkozi szervezetekben a
Szovets6get k6pviselettel ruhinza fcil, annak kiad6sait akkor lehet a szcivets6gi
koltsdgvet6sben tervezni,ha ana van fedezet a bev6teli oldalon.

10. A Szovetsdg kcilts6gvet6s6ben a miikcid6si, fenntart6si kolts6geket
(kiad6sokat) 6s az egyeb kcizvetett kolts6geket (kiad6sokat) - ide6rtve a kcizcis
c6lra haszntit tfrrgyi eszkozok 6rt6kcscikken6si leir6s6t is - az elozoekben
felsorolt tev6kenys6gek bev6tel6nek arinyitban kell 6vente megosztani, a
Szovetsdg c6lja szerinti tev6kenys6ge 6s a v5llalkoz6si tevdkenys6ge kcizcitt.

4 .
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I 1. (Hat6lyon kiviil helyezve)

12. A Szcivetsdg fStitk6ra a kolts6gvet6s tervezet6t dn61l6 szrivets6gi tandcsi
el6terjeszt6sbe foglalja es az iigyvezetS titk6rs6g el6 terjeszti. Az tigyvezetci
titk6rs6g javaslat6ra a szovets6gi tan6cs a tagszervezetek tcibbs6gi szavazatdval
ctn51l6 hatftrozatban fogadj a el a Szovets6g kcilts6gvet6sdt. A szovets6gi tan6cs
6ltal elfogadott kolts6gvet6st 6s azok eloirinyzatait csak 6s kiz6r6lag szovetsdgi
tan6c s m 6 do s ith at1 a a tag sz erve zetek to bb s 6 gi szav azat|v al.

13. A Szovets6g koteles a mtikcid6s6rol, vagyoni, p6nzrigyi 6s jcivedelmi
helyzet6r6l egyszertisitett 6ves besz6mol6t k6sziteni a kcinyveinek dvvdgi
lez6r6sifi kovetoen. A Szovets6g a m6rleg, tov6bb6 az eredmdny-1evezet6,s, az
eredm6ny-kimutatds t6teleit a jogszab6lyok el6ir6sa, valamint a fenti 2-10.
pontok szerint tagolja.

14. A besz6mol6t legk6sobb az adott gazdasilgi 6v m6rleg-fordul6napj5t
koveto m6jus 30. napj6ig kell elk6sziteni 6s a szcivets6gi tan6csnak elfogadni.

A szovets dg vagtongazddlkodds a

15. A Szcivets6g vagyonifikepezi a c6l szerinti tev6kenys6g eredmdnye ds a
villlalkoz6si tev6kenys6g adozott eredm6nye. Az ekk6nt t6k6sitett eredmdny a
Szcivets6g - tagszervezetektol elktilomilt - vagyonfit gyarapitja.

16. A Szcivets6g vagyona a tagszervezetek 6s a Szcivets6g c6l szerinti
tev6kenysegehez 6s mag6nak a vagyonnak a fenntartisithoz haszn6lhat6 fel. A
szovetsdgi vagyon mrikcid6si kcilts6gekre nem haszniihat6 fel.

17 . A Szcivets6g vagyona a kovetkezo vagyonelemeket tartalmazza:

a) szekhLz vagyon a Mriv6szeti Szakszervezetek Szcivets6ge tulajdona,
amely jog u Szovetsdget alkot6 szakszervezeteket kcizcisen 6s osztatlanul
il leti.

b) egy6b ingatlanvagyon az Eloadomtivdszi Jogv6do lroda Egyesr.ilet lavira
nyilv6ntartott vagyoni 6rt6k.

c) ing6vagyon
Az ing6vagyon a tagszewezetek osztatlan kcizcis tulajdon6bol, es az
El6ad6mtiv6szi Jogv6d6 Iroda ktilon tulajdon6b6l 6ll, a vagyonleltSr
6ltal meg6llapitott megoszt6sban.

L
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d) 6rt6kpap f r, banks zamIa, hiuip enztttr
A Szovets6g vagyon6ba tartoznak a tagszervezetek osztatlan kozcis
tulajdon6ban, 6s az Eloadomrivdszi Jogv6do Iroda kiilcin tulajdon6ban
6116 6rt6kpapirok, banksz6ml6kon, hivipenztirban tal6lhat6
penzeszkcizok.

18. Az MSZSZ Eloadomtiv6szi Jogv6d6 Iroda kiilon tulajdon6t kepezi az a
szcivets6gi vagyonk6pz6s, amely az MSZSZ Eload6mtiveszi Jogv6dS Iroda
vagyon6b6l, de a Szcivets6g nevdben ds javira tcirtdnt, a vagyont6rgy a
Szcivetsdg vagyonleltitritban 6s vagyonmdrlegdben szerepel, azt a Szcivetsdg
haszn6lhatj a 6s hasznosithatj a.

19. A vagyonk6pz6s tartalma: az MSZSZ El6ad6mtiv6szi Jogv6d6 Iroda
vagyon6nak megorzendo tartaldkba ad6sa, ideiglenes vagyon6tad6s jogcimdn,
visszaad6s kotelezetts6g6vel, ingyenesen. Az MSZSZ El6ad6mriv6szi Jogv6do
Iroda vagyon6nak visszaad6sa szint6n ingyenesen, elszttmolfrsa pedig foly6 piaci
6rtdken tcirt6nik. A visszaad6skor nem kell megt6riteni a tartaldkba adott vagyon
fenntart6s6nak 6s 6rt6kcsokkends6nek koltsdgeit, sem pedig a vagyont6rgy
hasznfiataval, hasznosititsixal jttro vagyoni el6nyt 6s eredm6nyt.

20. A Szovetseg az MSZSZ Eload6miiv6szi Jogvdd6 Iroda kiilcin vagyon6val
kezeskdnt helyt6ll az eloadomtiv6szi jogdijra jogosult joger6sen meg6llapitott
j6rand6s6gtrcrt, az eloadomtiv6szek kcizos jogkezelds kcir6be tartozo vagyoni
jogainak 6rvdnyesit6s6bol befolyt - 6s m6s jogosultaknak mdg nem kifizetett -
bev6telek erej6ig. A Szovets6g a kezessdg6t a szcivets6gi ingatlanok MSZSZ
Elciad6mtiv6szi Jogv6d6 Iroda javitra nyilv6ntartott vagyon forgalmi 6rt6kdvel
szavatolja.

21. A Szovetseg az eload6miivdszi jogdijra jogosult jogerosen meg6llapitott
j6rand6s6ga tekintet6ben arra is kezess6get v611al, hogy amennyiben azMSZSZ
Eload6miiv6szi Jogvddo Iroda fedezet hi6ny6ban nem teljesit,6s a20. pontban
meghat6rozott kezessdgv6llal6s a jitrandSs6g fedezet6re nem elegendci, maga fog
a jogosultnak teljesiteni. A szcivetsegi ingatlan terh6re akkor lehet a jogosultnak
teljesiteni, ha a jogosult - leghamarabb az esed6kess6get koveto 30.
(harmincadik) nap ut6n - a Szovetsdghez intezett ir6sbeli felhiv6ssal
drv6nyesitette a kezessdget, 6s a megkeres6s - kciltsdgvet6si fedezet vagy
likvidit6s hi6ny6ban - a kitizcitt legal6bb 15 (tizencit) napos hatdridore nem
vezet eredm6nyre.

22. A szakszervezet k6rheti a Szovetsdgtol vagyonr6sze m6rt6k6nek
meg6llapitdsitt (nevesitdsdt) a vagyoni hozz616rul6sa arinyitban A
vagyonfelmdr6s, a vagyon6rt6kelds 6s a vagyonelsztrmolils elkdszitdsnek
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kcilts6gei, valamint a bizonyit6s terhe az igenyt tdmaszto 6s az elsz6mol6si
kdrelmet el6terj eszto szerv ezetet terheli.

23. A Szcivets6g megszrin6se eset6n a vagyont - a hitelezok kiel6git6se ut6n -
a megsztindst kimond6 kongresszus dcint6s6vel, az al6bbiak szerint kell
felosztani:

a) az MSZSZ Eload6mrivdszi Jogv6do Iroda ktilcin tulajdonSban a1l6
vagyonelemek az El6ad6mriv6szi Jogv6d6 Iroda Egyestiletet illetik,
b) a tagszervezetek osztatlan kcizcis tulajdon6ban 6116 vagyonelemeket a fenti
22. pont megfelelo alkalmazfts6val kell a tagszervezetek kcizcjtt felosztani.

Konyw ez et e s, b el s ci e I I endrz d s,
6s konyvvizsgdlat

24. Ha a szovets6gi tan6cs - a jelen alapszabirly VIII. fejezet 9. pontja szerinti
- munkaszervezetben nem rendel sz6mviteli rdszleget, akkor a Szovetseg a
konyvviteli szolg6ltat6s kcirebe tartoz6 feladatok ir6nyitds|val, vezet6sdvel, a
besz6mol6 elk6szitdsdvel olyan sz6mviteli szolg6ltat6st nyrijt6 t6rsas6got koteles
megbizni, amelynek a feladat ir6nyft6s6val, vezet6s6vel, a besz6mol6
elk6szit6s6vel megbfzott tagSa, alkalmazottja rendelkezik okleveles
kcinyvvizsg6l6i, illetve m6rlegkdpes kcinyveloi k6pesit6ssel 6s a sz6mviteli
tcirv6ny szerinti nyilv6ntart6sba tort6nt bejegyz6s alapjin a tev6kenys6g
ellititsilr aj o go sit6 enged6 I ly el ( i gazo lv6nnyal ).

25. Apenztitmok ellenorzi a Szovetseg gazditlkod6s6t:

a) a Szovetsdg bev6teleinek c6l szerinti felhaszn6l6s6t,
b) a tagszervezeteknek nyrijtott szcivets6gi t6mogat6s c6l szerinti
felhaszn6l6s6t, 6s
c) a Szcivets6g 6ves koltsdgvet6s6nek 6s besz6mol6j6nak tervezetet, valamint
d) vizsg6latot tart minden olyan esetben, ha tagszervezettol a gazdiikodfssal,
vagy a vagyontirgyak kezeldsdvel kapcsolatos panasz lrkezik a szovets6gi
szervekhez.

26. A Szovets6g 6ves kolts6gvet6sek, 6s a
felrilvizsgalatdra, az abban foglaltak
ellenorz6s6re a Magyar Kcinyvvizsg6l6i
bej egyzett kcinyvvi zsgfiot kell v6las ztani.

gazdiiko ddsr6 I k6 szitett, b esz6mo I 6k
val6dis696nak 6s jogszenis6g6nek
Kamar6n6l tagkdnt nyilv6ntart6sba

27. A Szovets6g penztarnoka es/vagy konywizsg6l6ja a vizsgiiataik sor6n
felt6rt penzigy szabiiytalansiigok megsztintet6s6t hat6ridore eloirja, a
gazd6lkod6s 6s a szdmvitel fej leszt6sdre j avaslatot tesz.
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28. A vizsgiilt szcivets6gi szerv a p6nzt6rnok 6s/vagy konyvvizsg6l6
dszrev6teleire, kifog6saira, 6s javaslataira harminc napon beliil koteles viiaszt
adni, a hi6nyossSgok megsziintet6s6re pedig int6zked6st tenni. Ezek elmarad5sa
esetdn a Szcivetsegpenzthrnoka 6s/vagy kcinyvvizsg6l6ja az okok megjelcil6s6vel
kezdemdnyezhetik a szcivetsdgi tan6cs cisszehiv6s6t. A szdvets6gi tan6cs a
Szovets6g pdnztitrnoka 6s/vagy kcinyvvizsg6l6ja inditv6ny6t csak az okok
megszrintet6s6vel, vagy a tagszervezetek konszenzusdval vetheti el. A
szcivets6gi tan6cs 6rdemi hatitrozatrinak elmarad6sa eset6n a penzthmok 6s/vagy
kcinyvvizsg6l6 az inditv6nyuk megt6tel6t koveto hatvan nap mrilva
kezdem6nyezheti. a Sztivetsdg kongresszusa cisszehiv6s6t. A kezdem6nyez6snek
h6rom h6napon beliil eleget kell tenni.

29. A Szcivets6g vezeto tisztsdgviseloi kotelesek a tagszervezet k6r6s6re a
Szovets6g i.igyeirol felvil6gositiist adni, a Szcivetsdg kcinyveibe 6s irataiba valo
betekint6st lehetov6 tenni. Ha e k6relemnek nem tesznek eleget, az 6rdekelt
tagszervezet a Szovets6g penztirmoktthoz 6s/vagy kcinyvvizsg6l6j6hoz fordulhat,
aki a saj6t elj6r6sa keretdben kcitelezheti a Szcivets6g vezeto tiszts6gvisel6it a
fe lv i I 69o s itasr a, i I I etve a betekint6 s b izto s f titsfir a.

lVyilvdnos s dgra hozatal ds kozzdtdtel

30. A Szcivets6g a besz6mol6ja nyilv6noss6gra hozatalinak 6s kozzetetel6nek
az Orsz6gos Birosdgi Hivatal r6sz6re tcirt6no benyirjt6ssal tesz eleget. A
kozzetetel hat6ridej e az adott gazdasitgi 6v m6rleg-fordul6napj6t kcivet6 m6jus
31.  napja.

X I . Z A N E D E K

l.Ez az alapszabiiy nem lehet ellent6tes a tagszervezetek alapszab6lyaival
f-eltdve,, hogy azok nem jogellenesek, s kciztiliik egyik sem sdrti a tdbbi
tagszervezet drdekeit.

2. Ezen, m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapszabfilyt a mriv6szeti
szakszervezetek XX. kongresszusa hagyta jova2012. ev jirnius ho 12. napj6n.

3. A Szcivetsdg valamely szervdnek torv6nys6rto hat6rozatifi b6rmely
tagszervezet - a tudom6s6ra jut6stol szilmitott 30 napon beltil - a bir6s 69 elott
megt6madhatja. Ahalirozat megt6mad6sa ahatfirozat v6grehajt6s6t nem gitolja,
a bir6s6g azonban indokolt esetben a v6grehajt6st felfiiggesztheti.

4. Az alapszabttlyban nem szabtiyozott egy6b kdrddsekben a hatdlyos
j o g szab 6l y ok az i r6nymutatok 6 s me ghat6r ozok.
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5. Az Eloadomtiv6szi Jogvedo Iroda Egyesuletnek a kozos jogkezelo
szervezetek nyilv6ntartdsttba valo felvdtel6vel hatiilyftt veszti ielen
alapszabftlynak:

a) A Szovets6g az eloadorntivdszek jogainak 6rvenyesiteserol, vddelmerol es
kdpviseleterol szolo II. fejezet 3. pontja;
b) A Szovetsdg tagszervezeteirol szolo III. fejezet 4. pontjai;
c) A szovets6gi kongresszusr6l szolo IV. fejezet 9. pontja;
d) MSZSZ-EJI 6ves besz6moloj6nak elfogad6s6rol szolo VI. fejezet3ld. pontja;
e) A szovetsdg k6pviseloirol 6s onallo igyintezoirol szolo VIII. felezet 3. pontja;
f) Az eloadomtiv6szek jogai kozos kezel6sdrol szolo IX. fejezet.
g) A Szovetsdg gazd6lkodo tevdkenysegerol szolo X. fejezet 17-21. pontjai, es a
23. pont a) alpontja.

Budapest ,2012.6v  j i rn ius  ho  12 .  nap jan .

ZiUpEX a civil szervezetek blrdsiigi nyi/vdntartdsdrdl ds az ezzel osszeftigg6 eljiirdsi
szabdlyokr6l sz6l6 2011. 6vi CI-YXXI. toru4ny 38. 9. Q) bekezddsdnek megfelel6en:

A 13. Pk. 60.472/1989 tigyszdmon bejegyzett, 428. sorszdmon nytlvdntartott Miivdszeti
Szakszervezetek Szcivetsdgdnek alulirott tdrvdnyes kdpvisel5je igazolom, hogy a
Miivdszeti Szakszervezetek Szcivetsdge a/apszabiily,inak egysdges szerkezetbe foglalt
szc)vege megfele/ az alapszabdly-m1dositdsok hatdlyos tartalmdnak. Az egysdges szerkezet(i
alapszabdlyban a dcilt bet(is szovegrdszek jeldlik azokat vdltozdsokat, amelyek okot adtak az
egys1ges szerkezeti okirat elkdszt'tesere. Az alapszabdlyban ennek megfelel6en az altibbi
pontok vdltoztak: a ldtesitci okirat elnevez1se, az 1/A, fejezet 1. 6s 2. pontjainak cimei, az
1/A, fejezet 2.2, 6s 2.3 pontjai, valamint 3-10. pontl'ai; az 1/8, fejezet 1-7, ponia6 a IL
fejezet cime es 1-2. pontjai; a IlL fejezet 1-2. pontjar; IV. fejezet 1-2, ds 4-5, valamint 7. 6s
9. pontjal; V. fejezet 1-2, 6s 4-6. pontjai; a VL fejezet 3. pontl'a; a VII. fejezet; a VIII fejezet
3. pontja; a IX. fejezet 2, 14, 1B, 30. pontjal; a X. feiezet 1,2,3, 4, 7, 14, 1Z 18, 19, 20, 21,
23, 24, 30. pontlai, a XL fejezet 1, 2, 4. 6s 5. pontjai, va/amint az a/apszabdly mell4klete.

Kmf.
\  \  t , e l \ t 1  

- - - { ' t t - t *

dr. Gyimesi Liiszld
elndk

Melleklet: az MSZS Z tagSegyzeke

f]g



23

A Mtiveszeti Szakszervezetek Szovetsege alapszabaly6nak rnelleklete

A
Miiv6szeti Szakszervezetek Sziivets6ge

2012. ev j f inius ho 12. napj6n hat6lyos,
m6dos it6sokkal e gyse ges szerkezetbe foglalt

tagjegyz6ke

Sorszdm Alagszervezel neve Szekhelye Torvenyszeki
nyilv6ntart6s

szama
I Artistamtiv6szek

Szakszervezete
1068 Budapest,
V6rosliseti fasor 38.

369.

2 . Eloadornirv6szi Josvedo
Iroda Esvestilet

l068 Budapest,
V6rosliseti t-asor 38.

t4 .8 t2

a
1 Filmmtivdszek 6s

Filmalkalmazottak
Szakszervezete

1068 Budapest,
V6rosligeti fasor 38.

327 .

4 . lrok Szakszervezete 1068 Budapest,
V6rosl iset i  fasor 38.

748

5 . Kepzomuv6szek,
Iparmrivdszek es
Mtivdszeti Dolgozok
Szakszervezete

1068 Budapest,
Varosligeti tasor 38.

716

b . Magyar Zenernliveszek 6s
T6ncmuv6szek
Szakszerv ezete

1068 Budapest,
Varosl iget i  fasor 38.

l  8 3 .

t . Szinh|zi Dolgozok
Szakszervezete

1068 Budapest,
V6rosliseti fasor 38.

l  82.

Budapest, 2012. ev junius ho 12. napj6n.
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dr. Gyimesi Ldszld ,.. 
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elncik
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