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a Magyar Irodalmi Szerzfi Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet taggyiit6s6n

A taggyril6s hel],e: K5roli Gdsp6r Reform6tus Egyetem disztermdben
(1088 Budapest, Reviczky u.4, L-emelet

A taggyril6s idopontja:2014. m6jus 20. l5 ora

Kollar Arp6d elndk megSllapitja, hogy a taggyiilds a megjelent tagok szfimdra tekintettel hatfirozatkeptelen,
ds a taggyrildst berekeszti. Egyuttal kihirdeti a kdvetkez6 taggyiil6s id6pontj6t 15 6ra 20 perces kezdettel.

K6ro I i G6sp6r Reform6tus E gyetem d iszterm6ben
(1088 Budapest, Reviczky u,4. l. emelet

:2014. m6jus 20. 15 ora20 perc

A megismitelt taggttildsen jelen van az aldbbi 25 fd tag:

1. Juhdsz Magda
2. Szigeti Lajos
3. Pipay Gydrgy
4. Balogh Endre
5. Komdromy Rudolf
6. Kelecs6nyi Ldszl6
7,L6zfr Balizs
8. Tasn6di Edit
9. T6th fva
10. M6szdros Mdrton
11. Pardi Anna
12. Molndr Vilmos
13. Nagy Koppdny Zsolt
14. Szentmirtoni J6nos
15. Dinya Elek

16. SumonyiZoltfn
17. Bene Zolthn
18. Csepregi Jinos
19. Szab6 Tibor
20. Bednanics Gibor
21. Kollir Arpdd
22. N6dudvari Anna
23. Menyh6rt Anna
24. Gaborjht< AOem
25. Neszlir Sdndor

Tan6cskozdsi j oggal r 6sd. v esz: dr. Ughy Gabriella j ogtan6csos,
A taggytil6sen megielent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal6nak meghfvott k6pviseldje is, 6s Dr. Balla
I stv6n krinyvvizsg6l6.
Jelen volt M6sz6ros S6ndor nem tas.

Koll6r Arp6d elndk felSll 6s bejelenti, hogy Menyh6rt Anna igazgatoimandStuma lej6r. 6, Koll6r Arp6d nem
t6mogatja Menyhdrt Anna mand6tum6nak meghosszabbitilsfit, 6s jeloli saj6t mag6t az igazgatoi posztra.
Ezdft, mivel ebben a helyzetben sem o, sem Menyh6rt Anna nem v6llalhatjhk a taggyril6s levezet6s6t, m6s
levezet6 elndk megv|lasililsttt kdri a taggyril6stol. Javasolja, hogy az igazgat6 szemdly6t 6rint6 napirendi
pontot a taggyrilds hozza elore.
Dr. Menyh6rt Anna bejelenti, hogy most meglepet6ssel 6rtestilt Koll6r Arp6d sz6nd6k6r6l, mert az elnok
kor6bban az elnoksdgi til6seken thmogatdsilr6l biaositotta, Levezeto elnoknek Dinya Elek elndks6gi tagot
javasolja.



A tagok 25 f6 igen szavazattal tart6zkod6s 6s ellenszavazat n6lktil megv6lasztjrik levezet6 elnoknek Dinya
Eleket. A tagok 25 fd egyhangri szavazatlal megv6lasztjrik jegyz6kdnyweietonek Dr. Iv6n Ildik6t. A
levezeto elndk ismerteti a megismdtelt taggyiilds szab6lyait, mely szerint a taggyiil6s az eredeti napirenden
szerepl6 kdrddsekben a megjelent tagok sz6m6ra tekintet ndlkiil haUirozatkdpes.

Dr. Ughy Gabriella jogtan6csos thjdkortatja a taggyrildst, hogy a taggyril6s nem tdrhet el a meghiv6val
kikiilddtt eredeti napirendi pontokt6l. A kikiildott napirendben ,,az igazgat6 mand6ium6nak
meghosszabbft6sa" napirendi pont szerepelt, nem pedig tdbb jeldlt kdzotti v6lasa6s. Felhivja a figyelmet
tovdbb6 arra is, hogy a napirendi pontok a taggy il6si meghfv6n Koll6r Arp6d tudt6val ds al6ir6s6val
szerepeltek, 6s 6 koribban nem jelezte, hogy kifog6solnS'az igazgato mand6tum6nak meghosszabbit1s1rol
sz6l6 napirendi pontot.

Kollrlr Arpildelndk felveti, hory az rij Ptk. lehetov6 teszi anapirendi pontok kiegdszit6sdt.
Dr. Ughy Gabriella thj5koztatja, hogy ez igy van, amennyiben az az egyesiilet alapszabillyhban rogzitve van,
aMISZJEalapszabillyaazonbanilyenkit6teltnemtartalmaz.

Menyhdrt Anna javasolja, hogy a taggyiil6s fogadja el a napirendet, 6s haladjon az elore megadottak szerint.
Ha a 6. pontban (,,a2 igazgat6 mand6tum6nak meghosszabbit6sa") nemleges ddnt6s szi.iletik, a 13. ,,egy6b,,
napirendi pontban d<jntsenek azigazgat6i poszt bet<iltdsdnek m6dj6161 6s idej6r6l.

Idcikdzben megdrkezett az aldbbi 4 fd tag:
Bajtai Andrds
Mezey Katalin
Varga Betti
Pdcsi Gyorgti

A taggyiilds ldtszdma a tovdbbiakban: 29 fci.

Dinya Elek a napirendi pontok elfogadds6t javasolja. A taggyil6s 28 igen szavazaltal, I tart6zkodis mellett
elfogadja az alilbbi napirendi pontokat, a k<ivetkezo kieg6szitdssel: a 6. napirendi pont ut6n, nemleges villasz
esetdn a taggyiil6snek a 13. napirendi pontban dcjntenie kell a tisztujit6s m6djar6l ds idej6r6l.

Az elfogadott napirendi pontok a kdvetkez6k:
1. Szakmai beszSmol6 a MISZJE 2013.6vi tevdkenysdgdr6l 6s a2014.6vi tervekrol
2. A kcinyvvizsg6l6 beszrimol6ja
3. A feli.igyel6 bizotts6g besz6mol6ja
4. Azijzleti jelent6s elfogad6sa
5. Az 6ves mdrleg, a konyvvizsg6l6i jelent6s 6s a kdzhasznris6gi jelent6se elfogad6sa
6. Az igazgat6 mand6tum5nak meghosszabbit6sa
7 . Az alapszab6ly m6dosit6sainak elfogadSsa
8. A t6mogatSsi politika m6dositSsainak elfogad6sa
9. A feloszt6si szabillyzat m6dosit6sainak elfogad6sa
10. A szervezeti 6s mrikriddsi szabillyzat m6dosit6sainak elfogad6sa
ll. Az 6ves tagdij meg6llapit6sa
12. A 2014. 6vi kdltsdgvet6s elfogad6sa
13. Egy6b iigyek

1.s2. napirendi pont: Szakmai beszdmol6 a MISZJE 2013.6vi tev6kenys6g6r6t 6s a20l4.6vi tervekr6l

Menyh6rt Anna igazgat6 tfijflkoztatja a jelen l6vo tagokat a kovetkezokrol:
A 2013-as a MISZJE els6 konkr6t feloszt6si 6ve volt, konkrdt jogdijkifizet6sekkel. Mind a 3000 jogosult
szen6 felkutat6s6t elinditotta az egyesillet. Ezeknek mintegy fele volt sikeres. 350 jogosultnak lett a neki



j6r6 osszeg kifizetve a szerzoddskdtdsek 6s szSmfejtds utrin. M6g egy 6v 6ll rendelkezdsre ahhoz, hogy a
tov6bbi jogosultakat megtal6lja 6s a jogdijakat kifizesse az egyesiilet. A meg nem tal6lt szerzlk jogdija ez
ut6n a kcivetkez6 dvi alapba forgat6dik vissza. A jogdijfeloszt6s sz6mszer(i adatait - a jogdijak nagys6grendi
megoszl6s6t, akifrzetelt osszeget stb. - a minden taghoz eljuttatott igazgat6i besz6mol6 tartalmazza, amely a
helyszinen is ki lett osztva ds a kivetit6n is l6that6.
Az egyesiilet 7 6ve mtikcidik, eddig jobbfura nehez koriilm6nyek kdzdtt, az ut6bbi m6sfel 6vben
stabiliz6l6dott a helyzete. Az, hogy a t6mogat6si dsszeg 5tutal6sa 2013-t6l az OSZK-n kereszti.il t<irtdnik
zdkkenomente sebbd tette az e gye stil et frnanszir ozds6t.
Az egyestilet c6lja 6s feladata egy eur6pai jogint6zmdny, a kdzkdnyvthri kcjlcsdnz6si jogdij magyarorczhgi
mtikodtet6se. Menyhdrt Anna elmondja, hogy az eur6pai orsz6gokban azt l6tja, hogy ahol a jogkezel6
szervezetek j6l mtikddnek, ott a szerzok elismertsdge 6s lobbiereje ncivekszik.
Rdszben az SZTNH 6ltal rijonnan eloirt egysdges feli.igyeleti besz6mol6 elk6szit6se 6rdek6ben az egyesiilet
mtiktid6s6nek ebben a szakaszhban sziiksdgess6 v6lik a munkaszewezet iltalakithsa,6s egy gazdasilgivezet6
alkalmazflsa. Az SZTNH-ban lezajlott egyeztet6sek sor6n vil6goss6 v6lt, hogy egy jogkezelo szervezet
eset6ben nem ritka, hory egyszerre 7-8 6v jogdijfelosztSsht kell kezelni. Hozzherto gazdasdgi-plnzngyi
munkat6rs ndlkiil a szewezet ezt a feladatot m6r nem fogja tudni ell6tni. Ez a k6rd6s 2012-ben meriilt fel
el6szor, de akkor nem nyilt lehet6s6g gazdas6gis alkalmazhsilra, most azonban igen.
Az elmrilt 6vekben j6 kapcsolat 6ptilt ki a kdnyvt6rakkal, amelyek elfogadt6k a szerz6k 6rdekk6pviselet6nek
a fontossSg6t, ds v6llalt6k az egyesiilettel val6 egyiittmiikrjd6shez sztks6ges tcibbletmunk6t. Fontos esem6ny
volt az egyesiilet 6ltal k6t alkalommal megrendezett szerzoi jogi t6jdkofiat6 szemin6rium 20 14. 6prilis I 1-6n
6s 25-dn. Ez 6v tavasz6n indult az egyestilet Facebook oldala, amelyen az egyesiilet tev6kenys6g6rol 6s a
konyvtdrak mrikodds6rol olvashat6k bejegyz6sek.
AzOSZK az ELRORADO program elektronikus kcilcsdnz6sre vonatkoz6 r6szprojektjdnek megval6sit6s6hoz
a MISZJE-I k6rte fel jogkezelo partnernek. Az ennek jogi kdrnyezet6r6l tdrtdnt egyeztetdsen Ficsor Mih6ly,
az SZTNH alelncike an6l tajdkoztatta ajelenl6v6ket, hogy az elektronikus kolcs<inzes uthn fizethetojogdij
feloszt6s6nak keretei m6g sem az eur6pai, sem a magyar szerzoi jogi tOrvdnyek keretei k<iz<itt nem
tisztiaoltak, azokr6l nemzetkcizi szakmai egyeztet6s folyik. Tov6bbi ir6sbeli szakvdlemdny elk6szit6s6t
v6llalta az SZTNH, amelyben 6ll6spontjukat lefektetik majd, hory a torvdnyi h6ttdr milyen esetleges
6talakftSs6val lehet ennek az ij kezdemdnyez6snek teret adni. Menyh6rt Anna 2014 m6jus6ban rdszt vett a
Londonban rendezett nemzetkozi szerz6i jogi konferenciSn, ahol mds eur6pai jogkezelok k6pvisel6ivel
konzult6lt, 6s ahol szintdn az elektronikus kolcsonz6s volt a legfontosabb tdma. Sz6mos orsz6gban mtikddik
mdr hasonl6 rendszer.
Menyhdrt Anna beszi{mol arr6l is, amit szintdn ery nemzetkozi konferenci6n hallott, hory a belga jogkezelo
egyestilet uni6s pert nyert, 6s az uni6s bir6s6g kimondta, hogy a kozkonyvt6ri ktilcsonz6si jogdij dsszege
nem lehet szimbolikus 6sszeg, ds megfelel6 jdvedelmet kell biztositania a jogosultak sz6mhra. Ennek
jegy6ben irgy vdlte, hogy 6rdemes volna Magyarorsz6gon is megpr6b6lni az alap keretdsszeg megemel6s6t
el6rni. Az elektronikus kdlcsonz6s jogosit6sa mellett ez lehet az egyesiilet m6sik fontos t6vlati terve.

A tagglrtil6s nyilt szavaz5ssal, kdzfeltart6ssal egyhangrilag, 28 igen szavazattal, ellenszavazat ndlkiil, Di.
Menyh6rtAnnatart6zkod6samellettazalilbbihathrozatothozza:

1/2014. (V. 20.) s z6mlf hathrozat

A taggyfil6s elfogadja a MISZJE 2013. 6vi szakmai beszdmol6j6t 6s a 2014,6vi szakmai
erveket

2. sz. napirendi pont: A kiinywizsg6l6 beszfmol6ja

Dr. Balla Istv6n elmondja, hogy a besz6mol6 elkdszit6se nem volt egyszeri feladat, 6s tole is speci6lis
felkdszi.il6st 6s sz6mos azigazgatoval ds a jog6sszal folytatott konzult6ci6t ig6nyelt, de sikeriilt vdgrehajtani,
tisztajelentds kdsziilt. A MISZJE jovobeli munk6ja sor6n azonban elkeri.ilhetetlentil sziiksdgesnek l6tszik egy
sz6mvitelhez erto, speci6lis szakismerettel rendelkez6 gazdasilgi munkat6rs alkalmaz6sa.



Dr. Balla IstvSn kijelenti:

,,A konyvvizsgdlat sordn a Magtar lrodalmi Szerzdi Jogvddf ds JogkezelS Egtesillet 2013. dvi lebzhosmi

egyszer{isftett 6ves beszdmol6jdt, annak rdszeit ds tdteleit, azok kt)nyveldsi ds bizonylati aldtdmasztasdt az

d-dnyrt Nemzeti Konyvvizsgdlati Standardokban foglaltak szerint felillvizsgdltam, ds ennek alapihn

elegendd 6s megfelelT bizonyossdgot szereztem arr6l, hogt a kozhasznu szervezetekre vonatkoz6 specidlis

jogszabdlyokbai fogtaltak ds az dltaldnos szdmviteli elvek szerint kdszitettdk el. A kdzhasznu eg/szerfrs{tett
-dvis 

beszdmol6 a Magyar lrodalmi Szerzdi Jogvddf ds Jogkezel6 Egtesillet 2013. december 31-6nfenndll6

vagtoni, pdnzilgti ds jovedelmi helyzetdrdl megblzhat6 ds val6s kdpet ad."

A taggytil6s a javaslat megvitat6sa ut6n, nyilt szavazhssdl, kdzfeltart6ssal egyhangrilag, 29 igen szavazattat,

ellenszavazatdstart6zkod6sn6lkiilazalilbbihatitrozatothozza:

2 12014. N . 20.\ szimlf hathrozat

A taggyiil6s elfogadia a kiinywizsgil6 beszimol6j6t.

3. sz. napirendi pont: A Feliigyel6 Bizottsig beszdmol6ja

Kom6romy Rudolf t1j1koztatja a hallgat6s6got arr6l, hogy a Feli.igyelo Bizotts6g feladatait az alapszabfily

tartalmazza. Atnetei 6s megvizsgSltilk a t6nyekkel 6s tervekkel kapcsolatos dokumentumokat, kijelenti,

hogy a Feliigyel6 Bizotts6g a dokumentumokat rendben tal6lta.

A taggytil6s nyilt szavazilssal, k6zfeltart6ssal 27 igen szavazattal, ellenszavazat n6lkiil, 2 fo Feltigyelo

Bizotts6gitagtart6zkod6samellettazalilbbihathrozatothozza:

3 /2014. (Y . 20.\ szimfi hatfir ozat

A taggyiil6s elfogadja a Feliigyel6 Bizottsdg 2013. 6vi besz6mol6j6t.

3 fd tavozott. A taggtfrlds lLtszdma a tovdbbiakban: 26f5'

4. sz. napirendi pont: Az iizleti jelent6s elfogadisa

dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy aziizleti jelentds a pdnziigyi besz6mol6 reszet k6pezi. Roviden ismerteti

a tvuszfp 2013-as iizleti jel;l6set. Jelzi, hogy az elozo, 2013. mdjus 30-i taggyfil6s 6ta szetzett

tapasrtalatok alapjrln az elmilth6napokban v6glegesitdsre keriiltek a MISZJE szabillyzatai. Elmondja, hogy-

a kolts6gvet6si trimogat6shoz val6 hozziljttAs szempontj6b6l pozitiv v6ltoz6s volt az OSZK bevon6sa' a

MISZJE igy minden 6vben gyorsabban fog hozzSjutni a j
A MISZJi aktu6lis felada-ta u n.-""tkozi kozkonyv foglalkoz6 szervezetekkel val6

kommunik6ci6 hat6konny6 t6tele, a megldvo bilater6lis ok alapj6n kdtoldalt szerzodesek

megkotd rt6nt -, a szerzodeskotdsek m6g . A

Magyar kapcsolatot a hagyatdki iigyek

terveink egyiittmrikdd6s kialakit6sa, hogy a kdzjegyzok m6r a

haszonkolc sdnz6si j ogr6l is rendelke zzenek a hagyat6ki elj rir6sok sor6n.

A taggytil6s ajavaslat megvitat6sa ut6n, nyilt szavazhssal,k6zfeltan6ssal egyhangilag,25 igenszavazattal,

elleiJzav azat 6 s I tart6zkod6s mellett az alilbbi hathr ozatot hozza:

4 12014. (Y . 20.\ szhmi hathr ozat

A taggyiil6s elfogadja a MISZJE 2013. 6vi iizleti jelent6s6t'



5. sz. napirendi pont: Az 6ves m6rleg, a kiinywizsg6l6i jelent6s 6s a kiizhasznrisigi jelent6s elfogadisa

Dr. Menyhdrt Anna r<jviden ismerteti 6s elfogad5sra javasolja az 6ves besz6mol6t, amelynek melldklete
kozhasznfs6gi jelentds, 6s a konywizsgSl6i jelent6s.
A levezet6 elnok k6ri ajelenl6vo tagokat, hogy a kiktildott iratok alapj6n tegydk fel esetleges kdrd6seiket.

Kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzik el.

A taggyiil6s nyilt szavaz6ssal, k6zfeltart6ssal egyhangilag, 26 igen szavazafral, ellenszavazat ndlkiil az
al 5bb i hatfir o zatot hozza:

5/2014. fV. 20.) s zhmfi hatilrozat

A taggyiil6s elfogadja a MISZJE 2013. 6vi kiizhasznrisigi jelent6s6t 6s a 2013. 6vi m6rleget, 6s a
kiinywizsgfl6 jelent6s6t.

6. sz. napirendi pont: Azigazgat6 manddtumfnak meghosszabbitisa

A 6. napirendi pont elott rijabb vita kovetkezett an6l, hogy most csak a mand6tum meghosszabbit6s6r6l
lehet-e dcinteni, vagy be lehet-e vonni rijabb jeloltet a szavazisba. A tags6g megosztott abban a k6rddsben,
hogy azonnali dcint6sre keri.iljon-e sor, vagy, mint tobb hozzilszolo jelezte, ha tobb jeloltrol van sz6, a
tags6gnak lehet6s6get kell adni arra, hogy megismerje a jelolteket.

dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy jogszab6ly 6s az alapszab6ly szerint is a taggyfll6s az eredeti napirendi
pontokban szerepl6 kdrd6sekben d<inthet, rij napirend felv6tel6re ennyi rdszfvev6vel nincs lehet6sdg.

Szab6 Tibor Benj6min tag k6rijegyzokonyvbe venni, hogy a jogtan5csos itt a jogszab6lyra hivatkozik.

dr' Ughy Gabriella felhivja a figyelmet arra, hogy a MISZJE tags6ga nagys6grendileg420 fo, akiknek nagy
rdsze nem tud a jelenlegihelyzetrll, igy nem tudj6k aszayazatijogaikat sem esetlegesen gyakorolni, hiszen
az eredeti napirend szerint csak a tiszts6gvisel6 mand5tum6nak meghosszabbitasr6l val6 szavazdsra van
lehet6s6g. Azettol val6 eltdr6s r6juk n6zve h6tr6nyos lenne.

dr' Ughy Gabriella tfijdkonala a jelenl6v6 tagokat, hogy az igazgato a 412010. (VI. 09.) szhmihathrozattal
keriilt megv6lasz16sra,4 6ves hathrozott id6re, amely 2014. jrinius 9. napjfinlej6r.

A taggytil6s hosszas vita, sz6mos hozzdszol6s ut6n elfogadja Menyhdrt Anna javaslat6t, ds megegyezik
abban, hogy, amennyiben az igazgatoi mand6tum nem keriil meghosszabbit6sra, az elnoks6gnek pilyizatot
kell kiirnia 6s irj taggytildst kell osszehivnia, ahol a tisztrijit6sra sor keri.il.

Az igazgat6 mand6tum6nak meghosszabbithsilrol val6 szavaz6s elokdszit{sdhez szavazatszhml6l6 bizotts6g
megv6laszt6sa sziiksdges. A taggyrilds egyhangiilag,26 fo igen szayazatmellett, tart6zkod6s 6s ellenszavazat
n6lkiil megv6lasztj a a szavazatszfmlill6 bizotts6g elndkdnek Kom6romy Rudolfot 6s tagjainak p6pay
Gyorgydt 6s JuhSsz Magd6t.

Az i gazgat6 m an d6tum 616 | t itko s szav azassal dontenek.

A szavazatszhmlill6 bizotts6g a szavazatok
Meghosszabbitja-e a MISZJE taggyril6se

osszesit6se ut6n meg6llapitja, hogy a kdvetkezo kdrddsre:
Dr. Menyhdrt Anna 2014. jrinius 9-6n lej6r6 igazgatoi

mand6tumrit?
26 ewenyes szavazat 5rkezett, ebbol 5 igen, 20 nem 6s I tart6zkod6s.



Mindezek alapj6n a taggytilds 20 nem, 5 igen szavazattal, I tartozkodhs mellett az alilbbihatirozatothozza:

6/2014. N, 20.\ szhmfi hatd,roza;t

A taggyiil6s Dr. Menyh6rt Anna, a MISZJE igazgat6ja manditumit nem hosszabbftja meg.

7 f6 tavozott. A taggtfilds ldtszdma a tovdbbiakban: l9 fci.

7. sz. napirendi pont: Az alapszabdly m6dositisainak elfogadisa

dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a tagok rdszdre kikiilddsre keriilt az egyesiilet m6dosit6sokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt alapszab|lya. Az alapszab6ly utols6 m6dositdsa 2013. m6jus 30-6n volt.

Az alapszab|ly tewezett m6dosit6sait dr. Ughy Gabriella ismerteti. Elmondja, hogy a m6dosit6sok nagy
r6sze ajogszabSlyi kcirnyezet megv|ltozhsa ok6n meriilt fel6s az tj Ptk. 6tvezetdseit tartalmazza, valamint
ndh6ny a gyakorlatban sziiksdges m6dosit6s v6lt indokoltt6.

Dr. Balla Istvr[n elmondja, hogy v6ltoz6st jelent, hogy szoci6lis t6mogat6s nem csak tagok szhmfira adhato
ad6mentesen, amennyiben ennek koriilm6nyeit az alapszab6ly pontosan rdgziti. Bz5rt a kiki.ilddtt tewezethez
k6pest, Dr. Balla Istv6n kdnywizsg6l6t6l erkezett jelz6s az alapszab|llyal kapcsolatban, amelynek 6tvezet6se
m6g sziiks6ges lenne.

dr. Ughy Gabriella felolvassa a m6dosit6 javaslatot, amely az Alapszab|ly-tervezet:2.1.10. pontj6t 6rinti.
A tewezet szerint a sz<iveg (amelyet m6dosit6s nem 6rintett volna): ,,T6mogassa a szoci6lisan r5szorul6,
rendkiviili 6lethelyzetben l6v6 szerzoket,"

A kdnyvvizsg6l6 6ltal megfogalmazott javaslat a 2.1.10. pontra: ,,Rendszeresen, vagy egtedi jelleggel
tdmogassa q szocidlisan rdszorul6 szerz6ket ds orokoseiket, tagokat, a rendklvilli dlethelyzetbe keriilt
szerzdket, tagolrnt 6s temetdsiikkel dsszefiiggdsben kozeli hozzdtartoz6ikat."

A levezeto eln<ik a kcinywizsg6l6 rir 6ltal megfogalmazott m6dosftdssal teszi fel az alapszabilly -

tervezetdnek elfogad6s6t szav azdsra.

A taggytilds a m6dosit6si javaslatok megvitatSsa ut6n, nyilt szavaz6ssal, k6zfeltartSssal a m6dosit6sokr6l
egyiittesen szavana 18 igen szavazattal, I ellenszavazatlal,tart6zkod6s ndlkiil azalilbbihatdrozatothozza:

7 /2014. N . 20,1 szfimfi hathrozat

A taggyiil6s elfogadja a MISZJE Alapszabdlyinak 2.1.10. pontjdnak m6dositdsdra is kiterjed6
m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapszabdlydt.

8. A tdmogatr{si politika m6dositisainak elfogad6sa

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a trimogat6si politika a tavalyinak megfelel6en kdsztilt, azonban a tavalyi
tSmogat6si politik6t j6vahagy6 K6zigazgatilsi 6s Igazgat6si Minisztdrium level6ben javasolt pontositrisokkal
keriilne elfogad6sra.

Dr. Ughy Gabriella felhivja a figyelmet, hogy a T6mogat6si Politika elfogad6s6val - a tavalyihoz hasonl6an

- elfogad6sra keriil, hogy a MISZJE a kultur6lis c6lokat t6mogatni kiv6nja 1%o-kal, amelyet az NKA-n
keresztiil tehet meg, valamint a szoci6lis t6mogat6sra fordithat6 3%o-ot is fent kiv6nja tartani.



Dr. Ughy Gabriella thjdkortatja a taggyiil6st, hogy a feltoltott anyaghoz a kdnywizsg6l6 rirnak voltak

pontosft6 6szrev6telei, amelyek a kovetkezok:

Az elso bekezd6s tekintet6ben:

,,...a2 Szjt. 23/A. S (l) bekezddse alapjdn beszedett ds mds beviteleivel kiegisz[tett iogdfiak jogosultak

drdekdbin tortdnf felhaszndldsdnak elveit ds cdlkitiizdseit. A tdmogatdsi politiknrhl ds a iogdijaknak a
jogosultak6rdekdbentdrtdn5@felhaszndldselveir6l,azokcdljair6l,..,''

A m6sodik bekezd6s 2. mondata tekintet6ben:

,,A MISZJE a kulturdlis cdlok eldrdsdre, valamint a jogosultak szocidlis tdmogatdsa drdekdben az Szit. 89. $
(10) bekezddsben foglaltak alapjdn, a tinylegesen feloszthat| jogdiiakalap - Szjt. 89. S (1 I) bekezddsben

meghatdrozott szdmftds alapjdn - 7 %-dt kulturdlis, mig 3%-dt szocidlis cdlolvafordttia."

2. pont elso bekezdds6ben:

..A MISZJE q szocidlisan rdszorul| szerzdket is drdkdseiket, tagokat ds rendk{viili dlethelyzetbe keriilt
szerzdket,lagokat ds temetisiikkel dsszefiiggisben kiizeli houdtartozdikat tdmogatni kfvdnia."

2. pont2. francia bekezdds6ben:
- ,,az egyes ngekjogosultak irdsbeli, pontosan indokolt kdrdsdre - egyszeri sziiletdsi, iskolakezddsi,

temetdsi segdlyt nyiljt, illene fimogatdst egtdb indokolt rendktvilli dlethelyzetben."

Levezeto elnok a fenti m6dosit6sok 6ttezetdsdvel teszi fel a MISZJE tdmogat6si politik6j6t szavazhsra'

A taggyril6s nyilt szavazSssal, egyhangrilag, 18 igen szavazattal, 1 tart6zkodhs mellett az alilbbihathrozatot

hozza:

8/2014. (V.30.) szimri hatirozat

A MISZJE taggyiil6se elfogadja a MISZJE m6dositfsokkal kieg6szitett Tdmogat6si Politikijdt.

9. sz. napirendi pont: A Feloszt6si Szabillyzat m6dositisainak elfogadisa

Dr. Menyh6rt Anna 6s dr. Ughy Gabriella ismertetik a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt

fe I oszt6s i szab 6ly zat-tew ezetdt.

dr. Ughy Gabriella t6telesen felolvassa a feloszt6si szabillyzat m6dosit6sait, azok jogi 6s egy6b indokait

felhivja a figyelmet arra, hogy a m6dosit6sokat az egysdges szerkezetbe foglalt felosztisi szabillyzat vastag

fekete dolt bettivel, a tobbi szovegrdszt6l j6l elkiiliinithetoen tartalmazza.

Tdjdkonatja a tagokat, hogy a szavazls a m6dosft6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva, az egdsz szovegr6l

egyiittesen tortdnik maj d.

Dr. Ughy Gabriella elmondja, hogy a MISZJE m6rfoldkoh6z ert a mrikod6s6t tekintve, hiszen m6jus 30-6n

tril lesz az elso feloszt6si 6ven 6s a Feloszt6si Szab|lyzat aktu6lis m6dosit6sai sorfin az elmrilt dv

gyakorlatban felmeriilt tapasrtalatai keriilnek 6tvezet6sre. Ezirton is szeretnd megkoszonni Dr. Balla Istv6n

konyvvizsg6l6 rirnak a rengeteg segitsdget, amit a gazdas|gi k6rd6sekben t6le kapott.

A m6dosit6sok egy rdsze tehdt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 6ltal eloirt rij Sz6mviteli Politika
elviir6saira reag5l, m6srdszt alapfogalmakat tiszt6z, illetve gyakorlati kdrddseket rendez. Nagyon komoly
szakmai munka van emogott az anyag mogdtt, igy dr. Ughy Gabriella kifejezi sajn6lat6t, hogy az igazgat6i

tisztsdg kapcs6n felmeriilt vita miatt elterelodott a figyelem a val6di szakmai munk6r6l, hiszen az egyesiilet

komoly eredmdnyeket tudhat mag66nak, ezen a taggyrildsen pedig olyan dontdseket kell meghoznia a

tagoknak, amelyek egy 6vre el6re hat5rozzdkmegaszervezet munkSj6t 6s ehhez kell6 figyelem sziiksdges.



dr' Ughy Gabriella ismerteti atewezettm6dosit6sokat. K6t pontra kiemelten felhivja a taggyril6s figyelm6t.

Elmondja, hogy a tetvezetmegfogalmazzaa jogdijkeret felemel6s6nek lehet6s6g6t is, brutt6 150.000 Ft-ra. Atavalyi 6v soriin sor keriilt az als6 keret brutt6 5.000 Fr
kcivetkezo feloszt6sn6l m6r alkalma zand6 lesz, ez
el a kifizetdsek. A jogdijkeret maximum6nak mo
ez meghatfirozhsra keriilt, akkor az lett volna a c
dsztdndijakra fordit6djon, azonban erre most mir a
nincs lehet6sdg, hiszen a jogkezel6k kulturdlis c6lra csak az NKA-n kereszttil fordithatnak p6nzt. Fontos
v6ltoz6st jelentene teh6t ajogdijak esetdben a 100 f00 Ft-os kifizethetos6gi hatrir emel6se. Elsosorban aklasszikus szerz6k jogut6dai kozi.il tcibben enndl ajogdij.cisszegn6l tdbbre uolnanut.logosultak.

et a miikcjddsi koltsdgek felemeldse, amely alapveto fontoss6gf lenne egy
szervezet miikoddsdnek biztosit6silhoz, hogy legyen 

"gylot mrikoio
6gei vannak.

A hat6lyos feloszt6si szabillyzat szerint 6vi20 milli6 Ft a mtikoddsi k6ltsdg, atewezetszerint evi25milli6.

Menyhdrt Anna elmondja, hogy felmeriilt a kor6b
elnriksdgi iil6sek is megtdrgyaltilk ezt,6s a minisztdri
nem voltak megazanyagi felt6telei. Most azonban m
speci6lis teri.ilet, ahol kolts6gvet6si penzzel kell ga
fe ladatkcine l, szoros SZTNH feliigye let alatt.

Dr' Ughy Gabriella hozzilteszi, hogy ldnyegeben az 5 milli6 kiil<inbcizet 12havibont6sban, egy gazd,as1gi
vezeto b6rdt ti.ikrdzi nagys6grendileg.

A levezeto elndk megkerdezi a tagglnilds r6sztvev6it, van-e m6dosit6 inditv6ny a 9. napirendi ponthoz?

fl.
leh

hogy ebben anehdz gazdashgi helyzetben, amelyben a

Phpay Gy<irgy k6rd6st intdz az igazgatohoz, tdrtdnt-e az emel6s szhndekdr6legyeztet6s a t6mogat6v al, azaz
az EMMI-vel.

szi.iksdg, a kor6bbi dvektol elt6r6en, amelyeknek
ban ismerte. Egy jogkezelo egyesi.ilet eset6ben a

egyszerre kellett volna az illlamhi.z;tartfusi t
miniszt6rium meghatirozta,.mennyi legyen si kciltsdg, egyszer a taggyiildsi hathrozatellen6ben is.

szab6lyos. A yvvizigitOv al egyeztetve jelerte en,
isztdrium ut6l ,t u VttSZfE_u.'i. igy uej.. ,ikr.tilt
mit6gdpeket v nn6ll6 nehdzsdgek"l.'8, J"ertkeriil a
ost m6r az OS i 6lta| ahelyzet a tov6bbiakr a nizve meeold6dott.

KollSr Ary6d elmon-dja, hogy egy neh6zsdgekkel
koltsdgeket csdkkentsiik, kiildnos tekintettel a vezeto
meghathrozott keretciss zeget a kdltsdgvetds-tervezet
feloszt6si szabillyzat-tervezet 3.5 pontjilra n6zve. 2
javasol.



A levezet6 elnok k6ri a taggytil6st, szavazzon a m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Feloszt6si
SzabSlyzat-tewezet 3.5 pontj6ban meghat6rozott keretdsszegrol. El6szdr a 25 milli6, m6sodszor a23 milIi6
Ft szerepeltetds6rol tort6nik szav azhs.

A taggytil6s nyilt szavazfssal, 4 igen, 13 nem ds 2 tart6zkodils mellett, nem t6mogatlA az alilbbihatitrozati
javaslatot:

A m6dos{tdsokkal egtsdges szerkezetbe foglalt Felosztasi szabdlyzatiervezet 3.5 pontjdban meghatdrozott
keretosszeg 25 millii Ft:ra emelkedik.

A taggyil6s nyilt szavazilssal, 9 igen, 2 nem 6s 7 tart6zkodSs mellett, tfimogatta az alilbbi hatdrozati
javaslatot:

9 /2014, (Y, 30.1 szhmfi hathrozat

A m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Felosztisi szabfilyzat-tewezet 3.5 pontjdban
meghathr ozott ke retiiss zeg 23 m ill i6 Ft- ra emelkedik.

Dr. Ughy Gabriella a taggytilds fenti dont6se alapjan felolvassa a Feloszt6si Szabllyzat-tervezet fenti
m6dosit6 inditv6nnyal drintett szcivegszeni m6dosit6s6t a taggyrildsnek:
,,3.5.42 Egyesi.ilet vonatkoz6s6ban az indokolt kezeldsi kolts6g teh6t kdt r6szb6l tevodik <issze, egyrdszt a
szewezet fenntart6sahoz 6s a szakszeni jogkezel6i tevdkenysdgdnek ell6t6s6hoz sziiksdges indokolt
k<ilts6gekbol (6ltal6nos kezel6si kcilts6gekb6l), m6sr6szt a jogosultaknak j6r6 jogdijak kifizetdse sor6n
felmeriil6 jogszab6lyon alapul6 6s egydb kozvetlen koltsdgekb6l (ogdijakkal osszefi.igg6 kezel6si
kdlts6gekb6l). Az Egyestilet jelleg6bol ad6d6an a feloszthat6 jogdijalap <isszegdnek meglllapithsihoz
sztiks6ges az 6ltal6nos kezel6si kdltsdg keretdsszeg6nek elozetes tervek szerinti megilllapithsa, amely 6vente
a jogdijalap legfeljebb 20 Yo-a, de legkevesebb 23 millidforint."

A taggyiilds a feloszt6si szab6lyzat tewezet6nek megvitat6sa :uthn, a taggytil6s 6ltal k6rt m6dosit6s
6tvezet6sdvel nyilt szavazhssal, kdzfeltan6ssal 17 igen szavazaltal, I ellenszavazat6s I tart6zkod6s mellettaz
al 6bb i hathr o zatot ho zza:

l0 /2014. (Y. 20,\ szhmfi hatfirozat

A MISZJE taggyiil6se elfogadja az egyesiilet m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglatt FelosztSsi
Szabhlyzatirt, amely a Felosztisi Szabfilyzat 3.5 pontjdnak alibbi m6dositdsdt is tartalmazzaz

,,3.5.A2 Egyesillet vonatkoztistiban az indokolt kezeldsi ki)ltsig tehdt kit riszbdl tevddik 6ssze, egtrdszt
a szemezetfenntartdsrihoz is a szakszerfi jogkezelfii tevikenysdginek elldtdsdhoz sziiksiges indokolt
kdltsdgekbdl (tiltaldnos kezeldsi kdltsdgekbdl), mdsriszt a jogosultaknak jdrd jogdfjak kifizetdse sordn
felmeriilf jogszabdlyon alapuld ds egib kdzvetlen ki)ltsigekbfll (iogdijakhalilsszefiiggd kezelAsi
kdltsdgekbdl). Az Egtesiilet jellegibfil addddan afeloszthatd jogdijalap dsszegdnek megdllapittisrihoz
sziiksdges az dltaldnos kezelisi khltsig keretdsszeginek elfizetes tervek szerinti megdllap{tdsa, amely
6vente a jogdijalap legfeljebb 20 %o-a, de legkevesebb 23 millid forint."

10. napirendi pont: A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabdlyzat elfogadfsa

A Szervezeti 6s Mrikod6 si Szab|lyzat m6dosit6sa a taggytil6s kizSr6lagos hat6sk6rdbe tarlozrk.

Levezet6 elncik javasolja a Szervezeti es Mrik<iddsi Szabillyzat elfogad6s6t.



A taggytilds a javaslat megvitat6sa utrin nyilt szavazdssa| k6zfeltart6ssal egyhangirlag, 19 fo igen szavazattal,
ellenszavazat6start6zkod6sn6lkiilazalilbbihatirozatothozza:

ll/2014. (V.20.\ szimri hathrozat

A taggyiil6s elfogadja a MISZJE m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Szervezeti 6s
M ii kiid6si Szabilly zatht.

11. sz. napirendi pont: Az 6ves tagdij megdllapftrisa

Dr. Menyhdrt Anna az 6ves tagdij osszegdnek v6ltozatlanul hagySs6t javasolja, azaz,
me ghatfir oz6s6t j avaso lj a a taggyril6snek.

1000 Ft tagdij

A taggy'tilds a javaslat megvitat6sa ut6n nyilt szavaz6ssal, kdzfeltartSssal egyhangrilag,lg fo igen szavazattal,
ellenszav azat 6 s tart6zkod6s n6 lkiil az al|bbi hatfir ozatot hozza:

12 120134 N, 20.\ szhmril hathrozat

A Magyar Irodalmi Szerz6i Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet a2014.6vi tagdijdt 1000 Ft-ban
illapitja meg.

12. sz. napirendi pont: A 2014, 6vi kiilts6gvet6s elfogadisa

Dr. Balla Istv6n jelzi, hogy a 2014-es koltsdgvet6si tervet drvdnytelenitette a felosztSsi szabillyzatban
meghatdrozott keretosszeg megv6ltozhsa, az, hogy 20 milli6 forintr6l 23 milli6 forintra emelte a taggyrilds a
mrikcid6sre sz6nt keretet, mett a kcilts6gvet6si terv - a taggyil6st elokdszito elndksdgi i.il6sen folytatott
megbesz6l6s 6rtelm6ben - 25 milli6 forintos mrikdd6si kolts6gekkel sz6molt. Javasolja, hogy a koltsdgvet6s
foosszegdt, a tOl292 449 forintos iisszeget fogadja el a taggyiiles.

Dinya Elek levezet6 elnok k6ri a taggytildst, szavazzon a2014-es koltsdgvetdsi terv foosszeg6rol.

A taggytil6s nyilt szavazhssal, k6zfeltartSssal egyhangirlag, 19 f6 igen szavazattal, ellenszavazat 6s
tart6zkod6sn6lkiilazalilbbihatilrozatothozza:

13 12014. (Y . 20.\ szhmll hathr ozat

A taggyiil6s elfogadja a MISZJE 2014. 6vi kiilts6gvet6s6nek f6iisszeg6t, amely 101.291.449 Ft.

13. sz. napirendi pont: Egy6b iigyek

Koll6r Arpfud elndk rijra felveti, hogy dontson a taggyiilds a helyszin en az igazgat6 szem6ly6rol, legyen errol
szavazils. Hosszas vita ut6n a taggyril6s :f;gy hathroz, hogy az elnciksdg irjon ki p6ly6zatot ds hivjon dssze fj
taggyiil6 st az igazgat6 me gv 6lasrt6sfir a,

A levezet6 elnok szavaz6sra bocs6tja a k6rd6st.

A taggytilds nyflt szavazhssal, kdzfeltart6ssal egyhangilag, 19 fo igen szavazattal, ellenszavazat 6s
tart6 zko d 6s n6 lki.il az alilbbi hathr o zatot ho zza:

1412014. (V.20.\ szdmri hathrozat

rii taesviil6st. amelv diint a ndlvdzatokr6l.
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A levezet6 elnok a tagok megjelen6sdt ds a szemdly6nek sz6l6 eddigi bizalmat megkdszdnve, tov6bbi
6szrev6telek 6s indiw6nyok hi6ny6ban a taggyril6st berekesztette.

A Magtar Szerzdi Jogvidd is Jogkezelf Egyesiilet Taggtiiles 2014. mdjus 20. (kedd) 18 6ra 40 perckor

fejezfidiitt be.

fegtzdkdnyv lezdrva: 2014. mdjus 20, 18 6ra 40 perckor.

Budapest, 2014. jfnius 4.

,fukkl}
jegyzokdnywezeto

(FB tag)
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