Megállapodás
A Magyar Reprográfiai Szövetség
(székhelye: Bp. 1012., Pálya u. 4-6., képviseli: Vaskovics Péter igazgató, rövidített nevén
és a továbbiakban: RSZ), és tagjai az
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
(székhelye: 1016 Bp., Mészáros u. 15-17., képviseli: Dr. Szinger András főigazgató,
rövidített nevén és a továbbiakban: ARTISJUS),
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Szervezete
(székhelye: 1055 Bp., Falk Miksa u. 30., képviseli: Sárkány Győző elnök, rövidített
nevén és a továbbiakban: HUNGART)
MASZRE Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai
Egyesülete
(székhelye: 1073 Bp., Kertész u.41., képviseli: Bart István elnök, rövidített nevén és a
továbbiakban: MASZRE) és a
REPROPRESS Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete
(székhelye: 1016 Bp., Naphegy tér 8., képviseli: Hivatal Péter elnök, rövidített nevén és a
továbbiakban: REPROPRESS) között
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 21. § (1) bekezdésében
meghatározott reprográfiai díjigény érvényesítése és a beszedett díjaknak az Szjt. 21. §
(6) és (7) bekezdésében meghatározottak szerinti átadása tárgyában.
A megállapodás jogi alapja és célja:
1.

Az RSZ, az Szjt. 21. (1) bekezdésében meghatározott reprográfiai díjigény
jogosultjait - az Szjt. 21. § (8) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 4. § 6.
pontjában meghatározott – kizárólag kötelező közös jogkezelés alapján képviselő, közös
jogkezelő egyesületek országos szövetsége.

2.

Jelen megállapodás célja, hogy az RSZ Alapszabályának IV.4 pontja értelmében az
RSZ tagjai egymással és az RSZ-szel olyan megállapodást kössenek, amelynek tárgya,
hogy az Szjt. 21. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése során a díjigény
díjfizetésre kötelezettekkel szembeni érvényesítését és a beszedett díjak egyedi felosztás
nélküli átadását az RSZ, míg az átadott díjak egyedi felosztásához szükséges
nyilvántartások vezetését és a díjak jogosultaknak történő felosztását a reprográfiai
díjigény valamennyi érintett jogosultját – ideértve a Kjkt. 12. § (3) bekezdés értelmében
részesedésre jogosult kiadókat is – képviselő tagok végzik.

3.

A díjak közvetlen felosztását végző tagok az Szjt. 21. § (7) bekezdésében
meghatározott lehetőséggel élve a fénymásolási szokásokról készített felmérés

eredményeire is figyelemmel határozták meg a jogosultak közti díjfelosztás arányait.
Ezen arányok alapján kell kiszámítani és jelen megállapodásban is rögzíteni az RSZ által
beszedett, kezelési költséggel csökkentett reprográfiai díj tagok közti felosztásának
arányát.
4.

Jelen megállapodás további célja, hogy az RSZ – jogosultakat, valamint
jogosultakat és részesedésre jogosultakat is képviselő – tagjai a Kjkt. 12. § (1)-(3)
bekezdéseiben foglaltak alapján, az Szjt. 21. § (1) bekezdése szerinti díjból a kiadóknak
(a kiadói részesedési jog alapján) járó részesedés mértékében megállapodjanak.

5.

Az RSZ tagjai kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötéséhez a Kjkt. 12. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, illetékes döntéshozó szervük jóváhagyásával
rendelkeznek és tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás abban az esetben lép
hatályba, amennyiben valamennyi szerzőket képviselő tagjának illetékes döntéshozó
szerve jelen megállapodás megkötéséhez hozzájárult. A hozzájárulás meglétét a
megállapodáshoz fűzött záradékban feltüntetik.

6.

A reprográfiai díjak beszedése és felosztása:
6.1. Az RSZ az általa gyakorolt közös jogkezelési tevékenység (az Szjt. 21. § (1) és (3)
bekezdése értelmében a fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más
hasonló hordozón (reprográfiával) történő többszörözéssel érintett bel- és külföldi
szerzői jogi jogosultak – magáncélú másolásra tekintettel fennálló – díjigényének
érvényesítése) körében az Alapszabályában, a közgyűlési határozatokban és a belső
szabályzataiban foglaltaknak megfelelően a reprográfiai díjat megállapítja és a
díjfizetésre kötelezettektől beszedi.
6.2. Az RSZ a 6.1. pontban vállalt kötelezettség tekintetében nyilvántartást vezet a
reprográfiai díjfizetésre kötelezettekről.

* 6.3. Az RSZ a beszedett és a kezelési költséggel valamint a tagok megállapodása alapján
a Kjkt. 12. § (2) bekezdésének megfelelő 40 % kiadói részesedéssel csökkentett
reprográfiai díjat egyedi felosztás nélkül tagjai részére jelen megállapodás 7.1.
pontjában foglaltak szerint átadja.
6.4. Az RSZ, tagjainak a felhatalmazása alapján, a külföldi reprográfiai díjigényt
érvényesítő szervezetekkel tényleges díjmozgással nem járó „B” típusú szerződést köt.
6.5. Az RSZ tagjai a közös jogkezelést végző szervezetekről vezetett nyilvántartásban
megjelölt – az RSZ által gyakorolt közös jogkezeléssel érintett – jogosultak, valamint
műveik adatait nyilvántartják.
7.

A reprográfiai díj tagok közti felosztásának arányai:
7.1. Az RSZ a beszedett, és – a közgyűlés határozatával megállapított – kezelési
költséggel, valamint a Kjkt. 44. § (1) bekezdésében meghatározott 25 %-os kulturális
célú felhasználással csökkentett reprográfiai díjat minden évben a hatályos közgyűlési
határozatban meghatározott időpontban tagjainak, az alábbiakban meghatározott
arányok szerint átadja.

7.2. A 6.3. pontban meghatározott mértékű kiadói részesedés:
85,5 %-át a részesedésre jogosult könyvkiadók képviseletére tekintettel a MASZRE
14,5 %-át a részesedésre jogosult időszaki lapok képviseletére tekintettel a
REPROPRESS
részére adja át.
7.3. A kiadói részesdéssel csökkentett díj fennmaradó részét
a szak- és szépirodalmi szerzők képviseletére tekintettel a MASZRE: 72,5 %,
a vizuális művek szerzőinek képviseletére tekintettel a HUNGART: 22,5 %,
a zeneszövegek, dalszövegek szerzőinek képviseletére tekintettel az ARTISJUS: 5 %
részére adja át.
7.4. A tagok vállalják, hogy évente felülvizsgálják, és a magáncélú másolási szokások és
a jogi környezet változása miatt kialakult valós helyzetnek megfelelően szükség szerint
alakítják a reprográfiai díjra és részesedésre jogosultak és csoportjaik közti felosztási
arányokat. Ellenkező esetben az előző évre megállapított arányok alkalmazandók.
8.

Kölcsönös képviseleti szerződések kötése:
8.1. A reprográfiai díjigényt érvényesítő szervezetek országonkénti eltérő szervezeti
felépítésére, a magyarországi reprográfiai díj nagyságára és a jogosultak
nyilvántartásának jelenlegi szintjére tekintettel egyelőre, az úgynevezett „B” típusú
kölcsönös képviseleti szerződések kötése indokolt.
A megállapodást kötő közös jogkezelő szervezetek egyúttal kifejezésre juttatják, hogy a
reprográfiai díjra jogosult külföldi jogosultak képviselete hatékonyabban biztosítható,
amennyiben a tényleges díjmozgással nem járó „B” típusú szerződést, valamennyi
Magyarországon beszedett díjra jogosult képviseletében egy, a díjigény beszedésére
létrejött közös jogkezelő szervezet, az RSZ köti meg.
8.2. A tagok jelen megállapodás aláírásával továbbra is felhatalmazzák az RSZ-t, hogy
reprográfiai díjigényt érvényesítő, ilyen díjakat kezelő külföldi közös jogkezelő
szervezetekkel úgynevezett „B” típusú kölcsönös képviseleti szerződést kössön.
8.3. Az RSZ valamennyi reprográfiai díjra jogosult képviseletében mindazon
reprográfiai díjat érvényesítő külföldi szervezettel megköti a „B” típusú szerződést,
amelyektől erre irányuló szerződési ajánlatot kap, illetve amely az RSZ erre irányuló
ajánlatát elfogadja.
8.4. Az RSZ a 8.2. pontban kapott felhatalmazás alapján megkötött kölcsönös
képviseleti szerződéseinek hatályát, /naptári/ évente a tagjaitól kapott felhatalmazás
alapján tartja fenn, illetve hosszabbítja meg.
8.5. Az RSZ minden, a 8.2. pontban kapott felhatalmazás alapján kötött kölcsönös
képviseleti szerződés megkötéséről és annak hatályáról tagjainak évente az első, a
költségvetés elfogadásával egyidejűleg tartott közgyűlésen írásban beszámol.
8.6. A tagok kijelentik, hogy mindaddig, amíg egy adott külföldi országban a
reprográfiai díjra jogosultak jogainak közös kezelését végző bármely szervezet és az
RSZ között a „B” típusú szerződés hatályban van, az adott külföldi országban működő

más közös jogkezelő szervezettel nem kötnek reprográfiai díjra vonatkozó más típusú
kölcsönös képviseleti szerződést.
8.7. A tagok jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy amennyiben jelen
megállapodás, vagy annak a kölcsönös képviseleti szerződések megkötésére vonatkozó
8.2. pontja hatályát vesztené, a reprográfiai díjigényt érvényesítő külföldi közös
jogkezelő szervezetekkel a kölcsönös képviseleti szerződéseket megkötik.

Budapest, 2016. szeptember 12.

…………………………….
ARTISJUS
Dr. Szinger András főigazgató
záradék:

…………………………….
HUNGART
Sárkány Győző elnök
záradék:

…………………………….
MASZRE
Bart István elnök
záradék:

…………………………….
REPROPRESS
Hivatal Péter elnök

…………………………….
RSZ
Vaskovics Péter igazgató

*

A MASZRE a 2016. szeptember 22-i rendkívüli taggyűlésén az 5/2016. sz. taggyűlési
határozattal a fenti megállapodást, annak 6.3. pontját az alábbi módosításokkal fogadta el:
„Az RSZ-en belül a kezelési költség és az NKA részre levonása után maradó 100% jogdíjat
lehet szétosztani úgy, hogy abból meg lehet határozni a Repropressz részesedését (5,8%),
mert a folyóiratkiadóknak van önálló kjk-juk, a MASZRE részesedését úgy, hogy a jogdíj a
szerzőké (77,7%), és majd ők engednek részt a maguk jogdíjából a kiadóknak (34,2%), így
marad az irodalmi szerzőknek 43,5%, a zenei jogosultak (szerzői!) részesedését (3%), és majd
az Artisjus eldönti, hogy mennyit juttat ebből a zeneműkiadóknak, és a vizuális alkotók
részesedését (13,5%). (Ez le van vezetve a MASZRE belső megállapodás 2.6 pontjában).
Azaz nem a 60 és 40% alá kell bontani a részesedéseket, hanem azokat a 100%-hoz képest
lehet csak meghatározni.”

