MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET
TAGSÁGI SZABÁLYZATA
1. Az Egyesület főbb adatai:

1.1. Neve: Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE)
1.2. Székhelye: Az egyesület székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 25.
1.3. Alapítása: Az egyesületet 2008. február 19. napján tartott az alakuló közgyűlésen megjelent tagok
egyhangú szavazattal alapították az Alapszabályban megfogalmazott közhasznú célok megvalósítása
érdekében.

1.4. Adószáma: 18196456-1-42
1.5. Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-73365934
1.6. Bírósági bejegyzésének száma, jogerőre emelkedés napja: - 12.Pk.61039/2007/3.; 2008.03.26.
1.7. Tevékenységi területe: országos jellegű
1.8. Szervezet típusa szerint: közhasznú szervezet
1.9. A szervezet elektronikus elérhetőségei:
- e-mail címe: miszje@miszje.hu
- weboldal címe: www.miszje.hu
2. A Tagsági Szabályzat célja
Az Egyesület az Alapszabályában foglalt rendelkezések szerint folytatja tevékenységét, az ott
meghatározott tagsági szabályok figyelembevételével. Jelen Tagsági Szabályzat célja, hogy az
Alapszabály tagsági jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit egy iratban összefoglalja és az abban nem
részletezett kérdéseket részleteiben szabályozza, az Alapszabály rendelkezéseivel és az Egyesület
működésének szellemiségével összhangban. Amennyiben jelen Tagsági Szabályzat és az Alapszabály
rendelkezései között ellentmondás merül fel, úgy az Alapszabály előírásai az irányadóak.
3. Az Egyesület tagsága
Az egyesület tagja lehet:

- minden bel – és külföldi állampolgárságú egyéni, eredeti jellegű szépirodalmi, szakirodalmiművet,
valamint kottaművet alkotó szerző,

- az a természetes személy (örökös), aki a fenti pontban megjelölt szerzőtől öröklés útján (ideértve a
törvényes, a végintézkedésen, továbbá a kötelesrészi igényen, vagy ezekkel azonoselbírálás alá eső
jogintézményen alapuló öröklést) megszerezte a szerzői vagyoni jogokat, vagy azok bármely
részjogosítványát, és akinek örökösi minőségét öröklési bizonyítvány, jogerős hagyatékátadó végzés,
jogerős bírósági ítélet, vagy ezzel egyenértékű bel–, vagy külföldi közokirat tanúsítja,
aki a tagfelvételi eljárás során felvételt nyert.

Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, tagjait az egyesület elnöksége által vezetett
tagnévsor tartalmazza.
4. A tagsági jogviszony keletkezése
Az egyesület alakuló közgyűlésén résztvevő magánszemélyek, akik kimondták az egyesület
megalakulását, és elfogadták az egyesület alapszabályát, az egyesület tagjává válnak. A tagsági
viszony létesítését kérő tag a tagfelvételi kérelmét az egyesület elnökéhez nyújtja be. A tagfelvételi
kérelemről az elnök előterjesztésére az elnökség a soron következő ülésén dönt az elnökség általános
határozatképességi és határozathozatali szabályai szerint. A tagfelvételi kérelemhez mellékelni kell a
tagjelölt publikációs listáját, örökös esetén pedig az örökhagyó publikációs listáját.
A tagsági jogviszony az Elnökségi határozat meghozatalának napján keletkezik. Az elnök az új tagot,
a tagnévsorba – a határozathozatalt követően – felveszi és a tagsági jogviszony létrejöttétől számított 8
munkanapon belül a www.miszje.hu weboldalon az Egyesület tagjai között feltünteti.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a döntéstől számított 15 napon belül a taggyűlésnél lehet
írásban fellebbezéssel élni. A taggyűlés a fellebbezést soron következő ülésén az általános szabályok
szerint bírálja el.

A taggyűlési döntés a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróság előtt
megtámadható bármely tag által a Ptk. 3:35.§-a szerint.
5. A tagok jogai és kötelezettségei
5.1. A tagok jogai

- Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a taggyűlés
döntéshozatalában.

- Az egyesület keretein belül választhat és választható.
- Az egyesületet érintő minden kérdésben véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet.
- Az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezheti.
- Az egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet.
- Az egyesület rendezvényein részt vehet.
5.2. A tagok kötelezettségei

- Az alapszabály valamint az egyesület szabályzatainak megtartása.
- Részvétel a szervezet életében, tisztségbe történő megválasztása esetén a tisztség legjobb
képességei szerinti ellátása.

- Az egyesület vezető szervei határozatának végrehajtása.
- A tagsági díj rendszeres megfizetése.
- Tevékenységének végzése az egyesület céljaival összhangban, olyan magatartást tanúsítása, mely az
egyesület elfogadottságát növeli.

- Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását.
- Az egyesület tagjai a tagfelvételüket követő 30 napon belül kötelesek az Egyesület rendelkezésére
bocsátani a jogdíj felosztásához szükséges adataikat, így különösen a jogosulti azonosításhoz
szükséges személyes adataikat, az önálló kötetben, és/vagy gyűjteményes kötetben megjelent műveik
listáját, postai és elektronikus elérhetőségeiket, illetőleg a jogdíj összeg továbbításához szükséges
pénzügyi adataikat (bank, bankszámlaszám). Az egyesület tagjai az egyesület számára megadott
adataikban bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek az egyesület irányában bejelenteni. Az
egyesület a jogosultak adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások figyelembevételével kezeli.
6. A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik a tag

- kilépésével,
- kizárásával,
- halálával.
6.1. Kilépés
A tag kilépési szándékáról írásbeli nyilatkozatot juttat el az elnökséghez, amely következő ülésén
köteles megállapítani a kilépés tényét. Ekkor az elnökség a kilépő tagot törli a tagok névsorából és
erről a kilépőt írásban tájékoztatja. A tagsági jogviszony azon a napon szűnik meg, amikor az elnökség
megállapította a kilépés tényét.
6.2.Kizárás
Az egyesületből kizárható az a tag:

Aki az alapszabály rendelkezéseit vagy az egyesület érdekeit súlyosan megsérti és az
egyesület elnökének írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőn belül
sem hagy fel ezzel a magatartásával.
Akit törvénysértés miatt a bíróság jogerős határozatában elítélt.
A tag abban az esetben is kizárható, ha 6 havi tagdíjat az elnök felszólítása ellenére, a
felszólításban meghatározott határidőn belül sem fizeti meg.
A tag kizárásáról az elnök előterjesztése alapján a közgyűlés dönt. A kizárással érintett tagot az
eljárás megindításáról írásban kell értesíteni. A kizáró határozat meghozatala előtt a tag személyes
meghallgatása az elnökség számára kötelező. A tag kizárásáról – az elnökségi tagok kivételével – az
egyesület elnöksége az általános döntéshozatali szabályok szerint dönt. A kizárást kimondó
határozatról az érintett tagot a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, postai úton
értesíteni kell.
Az érintett tag az elnökség kizárást kimondó határozata ellen annak kézhezvételétől számított 15
napon belül a taggyűlésnél fellebbezéssel élhet. A taggyűlés a fellebbezést soron következő ülésén az
általános döntéshozatali szabályok szerint bírálja el. A kizáró határozatról az érintett tagot a határozat
meghozatalát követő 15 napon belül írásban, postai úton kell értesíteni. A közgyűlés határozata

ellen bármely tag jogorvoslattal élhet a Ptk. 3:35.§-ra figyelemmel.

Az elnökség valamely tagjának kizárásáról a taggyűlés a soron következő ülésén dönt az általános
határozathozatali szabályok szerint. A kizáró határozatról az érintett tagot a határozat meghozatalát
követő 15 napon belül írásban, postai úton kell értesíteni. A közgyűlés határozata ellen bármely tag

jogorvoslattal élhet a Ptk. 3:35. §-ra figyelemmel.
6.3. Tagsági jogviszony egyesület általi felmondása
A tagsági jogviszony felmondásáról az egyesület közgyűlése dönt.
Akkor lehet felmondani egy tag jogviszonyát, ha megszűnt a 3. pont szerinti örökösi minősége vagy
azokról a művekről – mindegyikéről -, amelyekre tekintettel a tagsági jogviszonya korábban létesült, a
bíróság jogerős ítéletében kimondja, hogy a szerzőkénti megnevezés a tagot nem illeti meg.
A közgyűlés a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel, írásban mondja fel.
6.4. Elhalálozás
A szerző és örökös tag tagsági jogviszonya megszűnik a tag halálával. Ha az Elnökség a halálozás
tényéről hitelt érdemlően tudomást szerez, köteles a soron következő ülésén a tagság megszűnését
megállapítani, és az érintett tagot a tagnévsorból törölni. Az érintett tag tagsági jogviszonya a halál
napján szűnik meg.
6.5. Eljárás a tagsági jogviszony megszűnése esetén
Az Egyesület a tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén jogosult a tag
Egyesülettel szemben fennálló esetleges tartozását a volt tagot, illetve a tag örökösét illető jogdíjjal
szemben beszámítani.
7. Tagsági Okirat
Bármely tag írásbeli kérelmére az Egyesület 8 munkanapon belül tagsági okiratot állít ki. A tagsági
okirat az Egyesületi tagság hiteles igazolására szolgál.
A Tagsági Okirat tartalmazza:

- tag nevét, címét,
- a tagot illető jogokat,
- tagot terhelő kötelezettségeket,
- az Alapszabályra, tagtagsági jogviszonyra alkalmazandó egyéb belső szabályzatokra és jogszabályra
történő utalást.
A Tagsági Okiratot az Egyesület elnöke cégszerűen írja alá.
8. Az Elnökség határozatai
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a tagfelvételre vonatkozó határozatokat
is. Az Elnök a tagsági jogviszonyra vonatkozó határozatokról kivonatot készít, amelyet cégszerű
aláírásával hitelesít és a határozatokról külön dossziéban nyilvántartást vezet.
Budapest, 2016. május 23.
Mészáros Sándor

elnök

