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Szerdán még postára lehet adni a kérelmeket!
A MISZJE tagságának szóló, szociális támogatására vonatkozó 2016-os felhívásunk határideje néhány
nap múlva lejár! A 2016. augusztus 1-én kiírt felhívásról tagjainkat már a kiírást követően értesítettük,
azonban ezúton szeretnénk emlékeztetni mindenkit, hogy a támogatás igényléséhez szükséges adatlap
és a kapcsolódó dokumentumok beérkezésének határideje 2016. szeptember 15.!
Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2016. évi szociális támogatás keretében 943.044 Forint
szétosztására van lehetősége. Tagjaink legfeljebb bruttó 65.000 forint támogatást igényelhetnek
kérelmükben. A Szociális Bizottság indokolt esetben az igényelt összegtől eltérő összegű támogatást is
megítélhet, a mérlegelés elsődleges kritériuma a rászorultság mértéke. A rendelkezésünkre álló
források szűkössége miatt előfordulhat, hogy nem minden pályázó részesül támogatásban!
A kérelem indokoltságának érdemi, konkrétumokra támaszkodó kifejtése mindenképp szükséges
ahhoz, hogy a támogatásról döntés születhessen! A kérelmező adatait és az általa szolgáltatott
információkat a MISZJE minden esetben bizalmasan kezeli. A szolgáltatott adatok hitelességéért a
pályázó felelős!
A felhívás és az adatlap elérhető honlapunkon a Hírek menüpont alatt! Ugyanott letölthető a szükséges
adatlap és a felhívás szövege is.
A beérkezett kérelmeket október elején bírálja el az Elnökség Szociális bizottsága.

Október első felében közgyűlést tart a MISZJE!
Változott az szerzői jogról szóló törvény, melynek értelmében több új dokumentumot is létre kell
hoznunk, ezek egy részéről a tagságnak kell döntenie. A közgyűlésen tájékoztatást adunk a
változásokról, emellett megvitatjuk azokat a dokumentumokat melyek bevezetésére a hatóság kötelezi
mostantól egyesületünket. (Korábban nem voltak szükségesek.)
A végleges napirendről, a konkrét időpontról és helyszínről vélhetően legkésőbb egy hét múlva
értesítjük tagjainkat!

Változott a MISZJE telefonszáma!
Ezt követően elsődlegesen ezen a telefonszámon lesz elérhető irodánk: 06-20-505-7787

79.2 milliót szán az állam 2017-ben könyvtári haszonkölcsönzés után járó jogdíjakra
A 2017-es költségvetés tervezetében a könyvtári haszonkölcsönzés után járó jogdíjakra fordítandó
támogatás sorában ismét csak 79.2 millió forint szerepel, ami jelentősen kevesebb a MISZJE
indulásakor folyósított 100 millió forintnál. Magyarország Európai Uniós vállalása, hogy a szerzőknek
méltányos és arányos jogdíjat folyósít a könyvtári haszonkölcsönzések után, így kompenzálva a
szellemi munka után járó jövedelem esetleges elmaradását. A MISZJE vezetése tárgyalásokat
kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
Célunk, hogy a MISZJE a magyar kultúrában tevékenykedő szépíróknak, szakíróknak, műfordítóknak,
szerkesztőknek és tudósoknak a jövőben lényegesen nagyobb jogdíjat tudjon fizetni. Reméljük, sikerül
elérnünk, dolgozunk rajta. A nyár sajnos nem hozott előrelépést, de nem adjuk fel!

Amennyiben nem kívánja többet megkapni a MISZJE hírlevelét, kérjük, ezt a
miszje@miszje.hu központi e-mail címünkre küldött levelében jelezze! Köszönjük!

