
Határozati javaslatok a MISZJE Elnöksége részére 

1/Elnökség/ 1. sz. (1/2021.) számú határozati javaslat 

Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MISZJE) úgy 
határoz, hogy a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény   hatálya alatt 
a MISZJE ügyvezetése (Elnökség) határoz a számviteli törvény szerinti beszámoló 
elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv (Közgyűlés) 
hatáskörébe tartozó, azonban a MISZJE törvényes működésének fenntartásához, a 
veszélyhelyzet okán kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős 
gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben. 

Indokolás: A veszélyhelyzet ideje alatt a MISZJE Közgyűlése nem ülésezhet. A Közgyűlés 
ugyan döntéseit meghozhatja ülésezés nélkül is, azonban olyan nagylétszámú testületek esetén, 
amelyek tagjai csak korlátozott informatikai eszközökkel rendelkeznek az ülésezés nélküli 
döntéshozatal indokolatlan erőfeszítéseket igényelne a MISZJE és a tagság részéről is. 
Mindazokat a döntéseket, amelyeket ez idő alatt a törvényes működés fenntartásához meg kell 
hozni, célszerű ezért az Elnökség hatáskörébe utalni. 

 

2/Elnökség/ 2. sz. (2/2021.) számú határozati javaslat 

A MISZJE Elnöksége a 2020. évi számviteli beszámolót, továbbá annak kiegészítő mellékleteit, 
a közhasznúsági jelentést, továbbá az igazgatói beszámolót, üzleti jelentést az előterjesztettek 
szerint elfogadja. 

Indokolás: A veszélyhelyzet ideje alatt hatályos jogszabályok szerint a számviteli beszámoló 
készítésére köteles szervezetek beszámolójukat kötelesek legkésőbb 2021. május 31. napjáig 
elfogadni. A MISZJE munkaszervezete és könyvvizsgálója a beszámolóval és annak 
könyvvizsgálatával elkészült, valamint a vonatkozó szabályok szerint a számviteli beszámolót 
a MISZJE Felügyelőbizottsága előzetesen megvizsgálta, jelentésében annak tartalmával 
egyetértett. 

 

3/Elnökség/ 3. sz. (3/2021.) számú határozati javaslat 

A MISZJE Elnöksége a MISZJE 2021. évi költségvetését az előterjesztettek szerin elfogadja. 

Indokolás: A MISZJE rendes működésének és gazdálkodásának megőrzéséhez, illetve a 
jogdíjfelosztási feladatok ellátásához az szükséges, hogy a MISZJE elfogadja éves 
költségvetését. 

 

4/Elnökség/ 4. sz. (4/2021.) számú határozati javaslat 

A MISZJE Elnöksége a MISZJE Felosztási Szabályzatának módosítását az előterjesztettek 
szerint elfogadja. 



Indokolás: A MISZJE rendes működésének és gazdálkodásának megőrzéséhez, illetve a 
jogdíjfelosztási feladatok ellátásához az szükséges, hogy a MISZJE elfogadja a megemelt 
előirányzat szerint sarokpontokhoz igazított Felosztási Szabályzat módosítását. 

 

5/Elnökség/ 5. sz. (5/2021.) számú határozati javaslat 

A MISZJE Elnöksége a 2021. évi bérköltséget az előterjesztettek szerint elfogadja. 

Indokolás: A MISZJE transzparens működése érdekében az Elnökség jóváhagyása indokolt a 
2020-2021. évben történt személyi változások indukálta bérköltségtömeg tekintetében. 

. 

 

6/Elnökség/6. sz. (6/2021.) számú határozati javaslat 

A MISZJE Elnöksége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül rendkívüli 
Közgyűlést hív össze, melynek napirendjére veszi az Elnökség 2/Elnökség/2. sz. (2/2021.), 
3/Elnökség/3. sz. (3/2021.), 4/Elnökség/4. sz. (4/2021.) és 5/Elnökség/5. sz. (5/2021.) számú 
határozatokat. 

Indokolás: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az ügyvezetés által 
elfogadott azon döntéseket, amelyek az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe 
tartoznak, a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívott rendkívüli 
közgyűlés napirendjére kell tűzni, kérve azok megerősítését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZAVAZÓLAP AZ ELNÖKSÉG TAGJAI SZÁMÁRA 

 

Elnökségi tag neve: Szöveg beírásához kattintson ide. 

Elnökségi tag lakóhelye: Szöveg beírásához kattintson ide. 

 

1/Elnökség/1. sz. (1/2021.) számú határozati javaslatra leadott szavazat 

IGEN ☐                              NEM ☐                        TARTÓZKODOM ☐ 

 

2/Elnökség/2. sz.(2/2021.) számú határozati javaslatra leadott szavazat 

IGEN ☐                              NEM ☐                        TARTÓZKODOM ☐   

 

3/Elnökség/ 3. sz. (3/2021.) számú határozati javaslatra leadott szavazat 

IGEN ☐                              NEM ☐                        TARTÓZKODOM ☐ 

 

4/Elnökség/4. sz. (4/2021.) számú határozati javaslatra leadott szavazat 

IGEN ☐                              NEM ☐                        TARTÓZKODOM ☐   

 

5/Elnökség/5. sz. (5/2021.) számú határozati javaslatra leadott szavazat 

IGEN ☐                              NEM ☐                        TARTÓZKODOM ☐   

 

6/Elnökség/6. sz. (6/2021.) számú határozati javaslatra leadott szavazat 

IGEN ☐                              NEM ☐                        TARTÓZKODOM ☐   


