Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Elnöksége által – a Zene- és Táncművészek
Jogdíjbizottsága, valamint a Színművészek Jogdíjbizottsága javaslatára – 2013.
december 21. napján megítélt szakmai-közösségi támogatások
1. Határozat a Színművészek Jogdíjbizottsága javaslatára
Az Elnökség a Színművész Jogdíjbizottság 2013. november 28. napján tartott ülésén
megfogalmazott javaslatát figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:
1. A 2012. évben keletkezett jogdíj színművész közösségi-szakmai célokra fordítható teljes
összegének (4 053 818,1 Ft) 15%-át (azaz 608 000 Ft-ot) el kell különíteni, hogy annak
terhére az EJI az előadó-művészek szakmai fejlődését célzó programokat támogasson.
2. A 2012. évben keletkezett jogdíj színművész közösség-szakmai célokra fordítható teljes
összegből (4 053 818,1 Ft) fennmaradó 85%-ot (azaz 3 445 818,1 Ft-ot) a színművész
szakmai feladatokat ellátó társadalmi szervezetek, egyesületek működésének támogatására
kell fordítani. E keretből a bírósági nyilvántartásba vett azon civil szervetek
részesülhetnek támogatásban, amelyek országos hatáskörrel működnek, tagjai között
jelentős számú, az Előadó-művészeti tv. 11.§ (2) bekezdésében meghatározott
végzettséggel/képzettséggel színművész van, elsődleges tevékenysége pedig kiterjed a
színművészek szakmai képviseletére. Nem részesülhet támogatásban olyan civil szervezet,
amely tevékenysége kiterjed produkciók létrehozására, produkciós szervezetek
képviseletére is. Az e célra elkülönített jogdíjból az érintett civil szervezetek színművész
tagjaik számarányában részesülnek. Az Elnökség felkéri az Igazgatót, hogy az érintett
szakmai szervezetektől szerezze be a színművész tagok létszámára vonatkozó
nyilatkozatokat és intézkedjen a szakmai-közösségi támogatás kifizetéséről. 1
2. Határozati a szociális támogatások
együttműködési megállapodásról

megítélésére

és

kifizetésére

irányuló

Az Elnökség úgy határoz, hogy a 3/2013-10-21. számú elnökségi határozat elveit figyelembe
véve, a színművészek szociális támogatását a Színházi Dolgozók Szakszervezetével kötött
együttműködési megállapodás alapján oly módon kell kifizetni, hogy a Színházi Dolgozók
Szakszervezete az EJI-től a jogosultaknak kifizetendő pénzt egy összegben átveszi, a
jogosultak részére azt átutalja, majd erről teljes körű elszámolást ad az EJI-nek.
3. Határozati a Zene- és Táncművészek Jogdíjbizottsága javaslatára
Az Elnökség a Zene- és Táncművészek Jogdíjbizottság 2013. december 3. napján tartott
ülésén megfogalmazott javaslatát figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:
1. Az Elnökség jóváhagyja a Jogdíjbizottság azon javaslatát (csatolva), amely alapján 1780
előadóművész összesen 20 414 000 Ft szociális támogatásban részesül a 2013. évben
keletkezett jogdíj zene- és táncművészek szociális támogatására felhasználható rész
terhére.
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Az Elnökség határozatának végrehajtásaként 2014. január 15. napján átutalásra került 2 241 514 Ft a Színházi
Dolgozók Szakszervezete, 876 228 Ft a MASZK Országos Színészegyesület és 328 076 Ft a Mozaik
Színészegyesület számára.
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2. Az Elnökség jóváhagyja a Jogdíjbizottság azon javaslatát, amely alapján a 2013. évben
keletkezett jogdíj zene- és táncművészek szakmai-közösségi támogatásra felhasználható
rész terhére 5.000.000 Ft támogatásban részesül a Kőbányai Zenei Stúdió a könnyűzenei
műfaj iskolarendszerű képzésére tekintettel, 5.000.000 Ft támogatásban részesül a Magyar
Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. által üzemeltetett Dalok.hu online zeneáruház
szerkesztősége a rögzített előadások hozzáférhetővé tételére tekintettel, továbbá egyenként
400.000 Ft támogatásban részesülnek a Parlando és a Zenekar című zenei szakmai
folyóiratok szerkesztőségei.
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