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Megállapodás reprográfiai díjazásból való részesedésről 

amelyet a mai napon a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 

(MASZRE )  mint reprezentatív  közös jogkezelő szervezet által képviselt szak- és szépirodalmi szerzők, 

valamint könyvkiadók kötöttek meg a szerzői és kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi 

XCIII. törvény (Kjkt.) 12.§ (3) bekezdése alapján. 

1. Felek  

A MASZRE által képviselt, tagsági jogaikat a MASZRE taggyűlésén gyakorló  

- szakirodalmi szerzők és jogutódok, 

- szépirodalmi szerzők és jogutódok és 

- kiadók. 

 

2. Előzmény 

 

2.1. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. 

törvény alapján az Szjt-ben meghatározott szerzők javára reprográfiai díjigény áll fenn. A 

szakirodalmi és szépirodalmi szerzők és jogutódjaik ilyen szerzőnek minősülnek. 

2.2.  A reprográfiai díjat valamennyi érintett jogosult javára a Reprográfiai Szövetség (RSZ) szedi 

be, és a közgyűlése határozatával megállapított kezelési költséggel, valamint a Kjkt. 44. § (1) 

bekezdésében meghatározott 25 %-os kulturális célú felhasználással csökkentett reprográfiai 

díjat osztja szét az érintett jogosultakat a számukra történő jogdíjfelosztást végző közös 

jogkezelő szervezetek között (a továbbiakban: 100%-os, vagy szétosztandó jogdíj). 

2.3. A Kjkt 4.§ 11. pontja, 12.§ (1) bekezdése alapján a kiadók részesedésre jogosult személynek 

minősülhetnek, ha a 2.4. illetőleg a 2.5. pontban meghatározott megállapodás részesedési 

jogot állapít meg a javukra.  

2.4. A Kjkt. 12.§ (2) bekezdése alapján a jogosult (szerző) és a részesedésre jogosult személy 

(kiadó) a részesedés mértéke tárgyában megállapodást köt. A részesedése jogosult jogdíjból 

való részesedésének mértéke 50%-ot nem haladhat meg. 

2.5. A Kjkt.12.§ (3) bekezdése második mondata alapján a reprográfiai díjazásból való részesedés 

tárgyában, ha az érintett szerzőket és kiadókat ugyanaz a reprezentatív közös jogkezelő 

szervezet képviseli, az érintett jogosulti csoportok képviselői is megköthetik a megállapodást 

oly módon, hogy annak jóváhagyásáról a döntéshozó szerv érintett jogosulti csoportokba 

tartozó tagjai külön-külön szavaznak. 

2.6.  Az RSZ keretében az Szjt. 21.§ (7) bekezdése és a Kjkt. 12.§ (3) bekezdésének első mondata 

alapján - megállapodás született arról, hogy a reprográfiai jogdíjban részesülő jogosultak, és 

ezen belül a részesedésre jogosult folyóiratkiadók részesedése a 100%-os, szétosztandó 

jogdíjból következő: 

 

irodalmi szerzők (MASZRE): 77, 8% 
 

képzőművészeti alkotók (Hungart): 13,5% 
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zenei jogosultak (Artisjus):  
 

3% 

folyóiratkiadók (Repropressz): 
 

5,8% 

Összesen: 100% 

 

3. A megállapodás megkötésének módja 

A felek a megállapodást a kjkt. 12.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján akként kötik meg, hogy 

a megállapodás elfogadásáról (jóváhagyásáról) a MASZRE döntéshozó szerve (a taggyűlés) ülésén az 

érintett jogosulti csoportokba tartozó tagok osztályonként külön-külön szavaznak. A megállapodás 

elfogadottnak akkor minősül, ha az érintett jogosulti osztályok taggyűlésen jelenlevő tagjai a MASZRE 

Alapszabály XIV.1. pontja alapján az Alapszabály XIII. pontja szerinti határozatképességnek 

megfelelően számítva nyílt szavazással, a leadott szavazatok osztályonként külön-külön számított 

egyszerű többségével azt elfogadják.  

4. A részesedési jog megállapítása és a részesedés mértéke: 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 21.§ (1) bekezdésében meghatározott 

reprográfiai díjazásból a MASZRE által képviselt szerzők (szép- és szakirodalmi szerzők, valamint 

jogutódjaik), valamint a MASZRE által képviselt kiadók megállapodnak abban, hogy a 2.2. pontban 

meghatározott 100%-os, vagy szétosztandó jogdíjból származó, a MASZRE-nek jutó 77,8% os mértékű 

jogdíjból a szak-és szépirodalmi szerzők és jogutódok jogdíjrészesedést engednek a kiadóknak az 

alábbiak szerint: 

MASZRE által képviselt szak- és szépirodalmi 
szerzők és jogutódaik: 
 

a 100%-os, szétosztandó jogdíj 43,5%-a, 
 

A MASZRE által képviselt kiadók:  
 

a 100%-os, szétosztandó jogdíj 34,2 %-a. 

 

5. A megállapodás érvényessége, hatályba lépése, módosítása és időbeli hatálya 

 

5.1. A megállapodás a felek aláírása nélkül, az 5.2. pontban meghatározott jóváhagyással válik 

érvényessé és hatályossá. 

5.2.  A felek indítványozzák a MASZRE ügyvezetését ellátó szervnek, hogy a jelen megállapodást 

jóváhagyás végett a MASZRE döntéshozó szerve (taggyűlés) elé terjessze akként, hogy a 

taggyűlés jóváhagyó határozata a hatályba lépés időpontját úgy állapítsa meg, hogy a 

megállapodás hatálya valamennyi, 2016. január 1. után beszedett reprográfiai jogdíjra 

kiterjedjen. 

5.3. A megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodást a 3. pontban meghatározott 

módon, a módosításnak, illetve a megszüntetésnek a MASZRE Alapszabályában 

meghatározott módon történő napirendre tűzése mellett lehet módosítani, vagy 

megszüntetni. Kötelező a módosítás napirendre tűzése, ha az RSZ keretei között létrejött, a 

2.6. pontban meghatározott reprográfiai jogdíj szétosztási arányokat a MASZRE jogosultak 



arányát is érintő módon akár az RSZ-en belÜli megállapodás, akár jogszabály módosítás

megváltoztatja.

5.4.A megállapodás megszűnik, ha a reprográfiai jogdíj jogintézménye jogszabály módosítás

folytán megszűník.

Budapest, 201"6. szeptember 22.

(A MAszRE rendkívüli taggyűlése a fenti megállapodást 20L6. szeptember 22-én hozott

612016. sz. taggyűlési határozatával hagyta jóvá.)
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