FÜGGETLEN ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG
TAGDÍJSZABÁLYZAT

I. A tagdíjszámítás elvei
Éves tagdíj

A) egyéni tag

A tagdíj meghatározásának szempontja
Csak az a természetes személy fizethet egyéni tagdíjat, aki
- nem tulajdonosa vagy törvényes képviselője olyan szervezetnek, illetve
10 000 Ft
- a tárgyévben nem áll olyan szervezettel tartós munkavégzésre irányuló jogviszonyban, amely
megfelel a jogi személy tagra vonatkozó, az alapszabályban meghatározott feltételeknek.

B) jogi személy tag
Azon tagok esetében, amelyek regisztrált előadó-művészeti szervezetként működnek, és a
tárgyévben érvényes működési pályázatot nyújtottak be, a tagdíj összege a tárgyévi működési
támogatás összegétől függ

B1)
Emtv. szerinti pályázati működési támogatás összege a tárgyévben

0-5.000.000

25 000 HUF

5.000.001-10.000.000

50 000 HUF

10.000.001-15.000.000

100 000 HUF

15.000.001-35.000.000

150 000 HUF

Azon tagok esetében, amelyek főtevékenysége nem előadó-művészeti tevékenység, amelyek nem
regisztrált szervezetek, továbbá amelyek nem nyújtottak be érvényes működési pályázatot a
tárgyévben, a tagdíj összege a tárgyévet megelőző év bevételének összegétől függ.

B2)
A tárgyévet megelőző év bevétele

0-10.000.000 Ft

25 000 HUF

10.000.001-50.000.000 Ft

50 000 HUF

25.000.001-100.000.000 Ft

100 000 HUF

100.000.001 Ft felett

150 000 HUF

II. A tagdíjfizetés rendje, a mulasztás jogkövetkezményei

1. A tag által fizetendő tagdíj összegéről a FESZ díjbekérőt állít ki, és küld meg a tag részére a tárgyév május 15. napjáig. A B2) pontban meghatározott szervezet esetében a díjbekérőt a tárgyév június 15ig küldi meg a tagnak, feltéve, hogy a tag a tárgyév május 31-ig nem fizette meg a jelen szabályzat alapján számított tagdíjat.
2. Az éves tagdíjat a tárgyév május 31-ig kell megfizetni a FESZ bankszámlájára történő átutalással vagy pénztári befizetéssel.
3. A befizetett tagdíjról a FESZ számlát állít ki a tag részére.
4. A tag indokolt esetben jogosult a tagdíjfizetés elhalasztását vagy részletekben történő megfizetését kezdeményezni az Elnökségnél, írásban. Ebben az esetben a tag köteles az általa vállalt
póthatáridőn belül, illetve részletekben befizetni az őt terhelő tagdíj összegét.
5. Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének a tagdíj befizetésére megállapított határidő, illetve a póthatáridő lejártát követő 15 napon belül nem tesz eleget, az Elnökség ésszerű határidő tűzésével
írásban felszólítja a tagdíj megfizetésére, ezzel egyidejűleg felhívja a figyelmet a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére. Amennyiben a tag a felszólításban meghatározott
határidőn belül sem fizeti meg tagdíjhátralékát, a tagsági viszonya a határidő lejártát követő napon megszűnik.
III. A szabályzat hatálya

A jelen tagdíjszabályzat 2018. január 1-jén lép hatályba és első alkalommal a 2018. évi tagdíjkötelezettség meghatározására és teljesítésére alkalmazandó.
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