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Szervezeti és Működési Szabá|yzat

Az MASZRE (továbbiakban: Eevesület) meealakulása

Az EgyesüIet az 1989: évi II. törvény aIapjánjött létre azzal a céllal, hogy a Szetzői Jogról
szóló 1999. évi LXXW. törvény (a továbbiakban: ''Szjt.'') 2I. s 

-lrl 
bekezdésében

meghatétrozott reprográfiai jogdíjigény jogosultjait - az szji.' zt $ (7) bekezdésében és a
szerzőíjogok és a szetzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséról 

'szolő 
2016. évi XCI[.

törvényben (a továbbiakban: ''Kjkt.'') meghatározott közös jogkezelés alapjm_ képviselje,
azaz a Magyar Reprográfiai Szövetség által beszedett és az Egyesületnek rítadott jogdíjakaí
AlapszabályaésFelosztásiSzabályzataalapjanfelossza.

Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság 9674 _ 7 Pk.60.738l2O0I szám alatt 2OOI. november 2O-án
vette nyilvránt artásba.

Az Egyesü|etet az Szjt.. 86. $ - 89. $-ai, valamirt a szerzői és szomszédos jogok közös
kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairől szóló 1611999. rxrjs]l NKÖú
rendelete alapján a nemzeti kulturális örökség minisáere 2002.július 30-il nyilvántartásba
vette.

Az Egyesíilet céljót, feladatdt, valamint a képviseleti és ügyintéző szerveinek feladat- és
hatúskiirét az alakuló ülés áttat 2001. februúi 27. napján ilfugadott (3/2001 si kozglíÍlés
hatdrozattal), a 2001- szeptember 2s-í (s/200I sz, kazgyíítés iaűrozattil), a 2009. mú|is 20-
i (3/2009 sz. közg,líÍlés hatúrozattal) a 2010. mtÍjus t7-t 1ztzotT sz. közgyíílési hatdrőzafial),
a 201l. mdjus 2'i (2/2011 sz. közgyíítés hattÍrozattal), valamint u 201i. óprilís 24-i (2/20i2
sz. közgyűílési hatúrozattal) közgyííléseken, a 2013. mójus 22-i (2/2013 sz. Tagglíílés
hatdrozattal), a 2014. december 17-i 3/2014 sztÍmú es a iolz. januúr 24-i 3/2017 szúmú
Taggy íílési hatdrozatokkal mó dosított Alaps zabtÍly tartalmazza.

Az Ewesület feladata:

Az Egyesület feladata,
1. hogy a Kjkt. 90. $ (1)-(2) bekezdéseinek alapjrín megállapodást kössön a reprográfiaijogdíj beszedésére létrejcitt kozös jogkezeiő szewezetal, a Magyar Reprográfiai

Szövetséggel (a továbbiakban:''RSZ'')'

2' a reprográfiai díjigénnyel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését előíró, az Szjt.-ben foglalt jogszabályi rendelkezések alapján a könyvkiadókat, valamint a
szépirodalmi és szakirodalmi szerzőket megillető vagyoni jogok közüi az p;SZ által
átadott jogdíjrészt Felosztási Szabá|yzata alapján"gy"'-,il.ti ia[sagra tekintet nélkül az
érintett j ogosultak között felossza,



nyilvántartásokat vezessen az EgyesüIet által ellátott közös jogkezelés körébe eső
művekről és az érintett jogosultakról,

közreműködjön a szerzőijogi és a szeruőijogot érintő jogszabályok előkészítésében,
illetve az ilyen jog szabálytewezetek egyeztetésében,

a tagok és az érintett jogosultak érdekeit képviselje a reprográfiai felhasználókkal
szemben.

6. Az Egyesület Támogatási Politikájrínak megfelelő módon, a Kjkt' 22. fejezetének
alapjan az érintett jogosultak érdekében közösségi célú támogatást nyújt.

Az Egyesület szervezete:

Az Egyesület szervezeti felépítését, a képviseletére, ellenőrzéséte és munkaszewezetének
irényításara, az igwezetésre jogosult szerveire, illetve személyeire és ezek hatáskörére
vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály (XI-XX. fejezete) tartalmazza.

Az EeYesület működése:

A Szervezeti és Mriködési Szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat,) célja az
Alapszabályban nem szabályozott ügyintéző-munkaszervezete működésének, aZ egyes
fel adatok ellátasrínak, a munkafo lyam atoknak a szab ály o zása.

Az Egyesület Alapszabályban meghatározott feladatainak ellátásához sziikséges ügyintéző-
munkaszervezetét az lgazgató alakítja ki, aki egyben egyszemélyes felelos veiétoje az
ügyintéző-munkaszervezetnek.

Az Egyesület feladatait egyrészt mrrnkaszerződéssel munkaviszonyban, másrészt megbízási
szerző dé s sel me gbízotti j o gvi szonyb an á1l ó alkalmazottak l átj ák e l'

Az Egyesület képviseleti'ügyinléző, illetve ngyintéző-munkaszervezetének jelen1egi
szewezeti felépítését aSzabáIyzat 1' sz. mellékletén levő ábra mutatja'

Feladatok ós wakoriságuk:

Az adottfeladatfelelősét vaglfelelőseit a Szabdlyzat a következő szimbólummal jelzi. l? 1ll

I.1.I. Az adott naptári évben marcius 3l_ig a szerzőktőlbeérkezőműbejelentéseknek és
adataiknak (szerzők esetében ideértendő a jogkezeléshez szükséges siemélyes adatok
is) nyilvrántartása, ellenőrzése és összesítése. = Referens
I.1.2. Naptari évenként a múlt évben megjelent kiadvrínyok oldalszámríra vonatkozó
adatoknak, ezen belül aZ egyes jogdíjfelos ztási a|aphoz tartoző művek összterjedelmére és
az átlagos terjedelmére vonatkozó adatoknak a gyűjtése az oSZK-től, a KSH-tól. =Referens

J.

4.

5.



I.1.3. Naptrári évenként (május 31-ig) jogdíj-alaponkénti bontásban az egy oldalra jutó
reprográfiai jogdíj és az átlagos műterjedelemre jutó jogdíj megállapításá számítógépes
program segítségével =+ Számítógépes Programkészítő, Referens, Vezetőség
I.l.4. Naptári évenként a kiadóktól _ a Felosztási Szabátyzat B. r. u.l pontjában
foglaltaknak megfelelően _ könyvforgalmi adatok bekérése, és á forgalmi aaaár*ap;rin a
kiadók jogdíjrészesedésének megállapítása + Referens, Pénzügyi Yezető,Igazgatő
I.I.6. Az egyedi jogdíjak felosáása számítőgépes program a|apjan(kiszámíúsaés utalása)

+ Referens, Pénzügyi Y ezető
I.1.7. Trímoeatási Politikában foelaltak véerehajtása tiímogatásra fordítható összegek
megállapítása => Pénzügyi Vezet ő, Igazgatő

támogatási összegek átadása az NKA-val kötendő támogatási szerződés előkészítése és
megkötése = Igazgató

L3.1. Az egyesületi tagokról: szeruőI<tóI, jogutódokról és kiadókról, valamint nem tag
reprográfiai jogosultakról folyamatos adatgyűjtés és adatbánis kiépítése + Referens
L3.2. A felosztás céljából bejelentett művekről nyilvantartás vezetése + Referens

II.1. Jogszabály-tervezetek előkészítésével és a közös jogkezelő szervezetek tevékenységével
kapcsolatos előterjesztések elkészítése, tewezetek szükség szerinti észrevételezése,
értekezleteken az egyesület álláspontjrínak ismertetetése. * Elnök, Igazgatő, Jogász

III.1. Az egyesület felett szakmai felügyeletet, ellenőrzést ellátó Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalávalkapcsolattartás,tájékoztatás(folyamatos)

m.1.1. A Kjkt. 101."$_ában meghatfuozott, a közös jogkezelés nyilvántartásba-
v ételéhez elő irt szab ály zatok, éve s j e lenté s ek me gkül dé s e.
+Igazgato, Referens,

III.1.2. Az Egyesület belső szabályzatainak, a tagok listájrínak a honlapon való
közzététele. > Igazgató, Referens

III.1.3. A felügyeleti ellenőrzési díj kiszámítása és átutalása. + Igazgatő' Pénzugyi
Yezető

Az Eeyesület Taegyűlése:

gtro-s{ja azSzabályzatot, az Alapszabályt, aTagsági SzabáIyzatot, a Felosztási
Szabá|y zatot és módo sításait,
me ghatált o zza a T étmo gatási P o l itikát é s a B e fekteté si P o l itikát'
megválasáj a, illetve visszahívj a a Y ezetőség tagj ait,
ellenőrzi a Vezetőségi tagok munkáját, gyakorolja az Egyesülettel munkaviszonyban
áIIő Y ezetős é gi tagok fel etti munkáltató i j o gokat,

1.

2.
J.
4.



l. megválasája, illetve visszahívja a Felügyelő Bizottság tagjait,
6. elfogadja a Vezetősé g és az FB beszámólójat,
7. megválasája, illetve visszahívja a a könywizsgálőt,megállapítj a a díjazását,8. elfogadja az éves költségvetést, az éves átláthansági jelentési és a k<izhas znusági

mellékletet,
9. megállapítja és módos ítja a T aggyűlés Ügyrendjét,
10. megállapitja aYezetőség és az FB tagjainak esetleges díjazását,
l1. dönt más tarsadalmi szervezettel való egyesülésről,
1 2. kimondhatj a az Egyesület felo szlását (megszúnését, szétválását),
13. dönt a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretleísege miatt ki nem

fizethető jogdíjak felhasználásaról, valamint a bevételének k<lztissjgi - különösen
szociális vagy kulturális - célból történő felhasználásáról,

14. dönt a jogdíjbevételek befektetési célú felhasznáIásfuől,
15. jóváhagyja az ingatlantulajdon szerzését, átruhénásátvagy megterhelését,
1 6. dönt a kockézatkezelési politikáról,
17. jővahagyja a hitelfelvételt, hitelnyújtást vagy hitelbiztosíték nyújtását.

A Felüevelő Bizottsáe

1' megvizsgálhatja az Egyesület könyveit éS iratait, tanácskozási joggal részt vehet
brírmely szerv ülésén, az Egyesiilet vezető tisztségviseloitot ]elentést vagy
felvilágosítást kérhet,

2' megvizsgálj a a Taggyulés elé kerülő éves beszámolót, továbbá a költségvetést,
mérleget és vagyonkimutatást,

3. az FB elnöke ismerteti vizsgálaténak eredményét
terwől és a számviteli ttirvény szerinti beszámolóról

az éves besziímolóről, az üzleti
való Taggyűlési hataro zathozatalt

az egyedi felosztásra nem kerülő

megelózően,
megállapítj a saj át ügyrendj ét,
d'c]nt a Vezetőségnek a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos elutasító döntése felől
ellenőrzi a Taggyűlés által hozott határozatők továbbá a p"tos'Já 

'r'iruaaryrur,valamint a Befektetési Potitika végrehajtását

7. elfogadja a Vezetőség Ügyrendjét,
8. javaslatot tesz a Támogatási Politika keretei kcizött

jogdíj közösségi célokra való felosztásráról

Az Elnök

l ' önállóan képviseli az Egyesületet bel- és külft'ldi személyekkel szemben, továbbá
hatóságok előtt,

4.
5.

6.

1. dönt a tagok felvételéről és kiziírásáról'

? megválasztj atagtraiközül az Egyesület elnökét, illetve dönt visszahívásáról,
i megválasája, illetve visszahívja azIgazgatőt,
4. megbizői, illetve munkáltatói jogokai gyakorol azlgazgatő felett,5' 9|fogadja az Egyesület belső szabályzatait, kivéve--ouut, melyeket az Alapszabály a

Taggytilés kizárólagos hatáskörébe utal
6' javaslatot tehet és előzetesen véleményezhet az Egyesiilet éves költségvetéséve1 _

ezen belül a levonható kezelési költség mértékévJi _ és az Egyesület mér1egével
kapcsolatban,
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2. utalvényoz az Egyesület banksziímlájaről,
3. vezeti a Vezetőség és a Taggytílés üléseit.

Azlgazgató,

l. önállóan képviseli az Egyesületet bel- és külft'ldi személyekkel szemben ,továbbá
hatóságok előtt,
utalv ány oz az E gye sül et banksziám láj aÍ ől,
kialakítja az Egyesület munkaszewezetét,valamint bányít1aés működteti a törvény
által meghat ér ozott közös j o gkezelési tevékenység körében,
gyakorolja a munkáltatói és megbízói jogot az Egyesület munkavállalói és megbízottai
felett,

5. tanácskozási joggal részt vesz az Egyesület valamennyi, aZ Alapszabályban
me ghatén ozott te stületének ül é sén,

6. elkészíti az Egyesület belső szabályzataít,
7. elkészíti az Egyesület számviteli törvényben meghatátozotl

gazdá|kodásaravonatkozőüzletiésköltségtervet,
8. évente egy alkalommal beszámol a Vezétősé gnek az egyesület tevékenységéről és

vagyonaról,
9. előkészíti a Vezetőségi iiléseket és a Taggy(Íléseket'
10. nyilvríntartást vezet a Vezetőség hatfuozatairól és

irányítj a a határ o zatok vé grehaj tását,
11.résá vesz a reprográfiai jogdíjat érintő szeruői és ahhoz kapcsolódó jogszabályok

előkészítésében, illetv e e gy eztetésében,
12.tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről külső szervek felé.

Referens

1 vezeti az Egyesületi tagi és a nem tagi reprográfiai díjra jogosultakról a nyilvántartást,2. vezeti a bejelentett művekről a nyilvántartást,
3. tartja a kapcsolatot az Egyesület részére megbízási jogviszony alapjánmunkát végzó

személyekkel,
4. résü. vesz az Egyesület belső szewezetei üléseinek előkészítésében, a meghívók ésannak mellékleteit képezi| anyagok összeállításában, a címzettel<Itez való

eljuttatásában,
5. tészt vesz Egyesület belső szervezeteinek az üléseiről készülő jegyzőkönyvek

elkészítésében, a Taggyrilési és a vezetőségi hatérozatok elkoszitesében'
irattározásában,

6. ellát minden olyan tevékenységet, amelynek elvégzésével az Egyesület lgazgatója
megbízza.

A Pénzüwi Vezető feladataÍ:

1. ellátja az Egyesület pénzügyi, számviteli feladatait a hatályos Sziímviteli tcirvény
előírásai szerint,

2. vezeti az Egyesület fokönyvét,
3. kiszrímítj a az adőbev allások adatait, és tovább ítja az adóhatósághoz,
4. szrímfejti az Egyesület munkavállalóinak bérét,
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3.

4.

beszámolóit, illetve a

a Taggyűlési határozatokról,



2. utaIvényoz az Egyesület bankszámIájáÍől,
3. vezeti a Vezetőség és a Taggytílés üléseit.

Az[gazglatő

1. önállóan képviseli az Egyesületet bel- és külfloldi személyekkel szemben,továbbá
hatóságok előtt,
utalv ány oz az E gye sül et banksziím |áj aÍ ől,
kialakítja az Egyesület munkaszewezetét,valamint hanyítjaés működteti a törvény
által meghat fu ozott közös j o gkezelési tevékenység körében,
gyakorolja a munkáltatói és megbízói jogot az Egyesiilet munkavállalói és megbízottai
felett,

5. tanácskozási joggal részt vesz az Egyesület valamennyi, aZ Alapszabályban
me ghatén ozott te stületének ül é sén'

6. elkészíti az Egyesület belső szabályzataít,
7. elkészíti az Egyesület számviteli törvényben meghatározott

gazdalkodásaravonatkozóizletiésk<iltségtervet,
8. évente egy alkalommal beszámol a Vezetősé gnek az egyesület tevékenységéről és

vagyonaról,
9. előkészíti a Vezetőségi üléseket és a Taggyűléseket,
10. nyilvantartást vezet a Vezetőség határozatairól és

fu ány ítj a a határ o zatok vé grehaj tását,
11.részt vesz a reprográfiai jogdíjat érintő szerzői és ahhoz kapcsolódó jogszabályok

előkészítésében, illetv e e gy eztetésében,
12. tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről külső szervek felé.

Referens

1 vezetiaz Egyesületi tagi és a nem tagi reprográfiai díjra jogosultakról a nyilvántartást,2. vezeti a bejelentett művekről a nyilvántartási'
3. tartja a kapcsolatot az Egyesület részére megbízási jogviszony alapjánmunkát végző

személyekkel,
4. részt vesz az Egyesület belső szervezetei üléseinek előkészítésében, a meghívók ésannak mellékleteit képező anyagok összeállításában, a címzettel<hez való

eljuttatásában,
5. tészt vesz Egyesület belső szervezeteinek az üléseiről készülő jegyzőkönyvek

elkészítésében, a Taggytilési és a vezetőségi hatérozatok elkeszitesében,
iratténozásában,

6. ellát minden olyan tevékenységet' amelynek elvégzésével az Egyesület lgazgatőja
megbizza.

A PénzÍigyi Vezető feladatai:

1. ellátja az Egyesület pénzügyi, sziímviteli feladatait a hatá|yos Szrímviteli t<irvény
előírásai szerint,

2. vezeti az Egyesület fokönyvét,
3. kiszámítja az adőbevallások adatut, és továbbítj a az ad,őhatőságboz,
4. szrímfejti az Egyesület munkavállalóinak bérét,
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beszámolóit, illetve a

a Taggyűlési határozatokról,



5. ellátja a tiírsadalombiztosítási teendőket (bevallásokat és járulékok utalását),
6. főkönyvi kivonatot készít igény szerinti időközönként,
7. elkészíti azév végimérlegbeszámolót, aközhasznusági mellékletet és az adóbevallást,
8' kezeli ahazipénztárt.

Jogász feladatai

1. részt vesz az Egyesület belsó szabályzatainak kidolgozásában,módosításában,
2. részt vesz a vezetőségi ülések és a Taggyűlések előkészítésében, ajegyzőkönyvek, a

Tag gyűl é si é s vezető sé gi batár o zato k e lké szíté séb en,
3. figyelemmel kíséri a reprográfiával kapcsolatos jogsz abáIyváltozásokat'
4. előkészíti az Egyesül et által kötött szerződéseket,
5. jogi tanácsot ad, és sztikség szerint iratot szerkeszt,
6. véleményezi a szaksrtaitárgyÚ leveleket,
7. esetenként tésrtveszmegbeszéléseken, szakmai értekezleteken,
8. ellát minden olyan' a jogi képviselet fogalmi k<irébe tartoző tevékenységet, amelynek

elvégzésével az Egyesület elnöke' illetve lgazgatőja megbizza.

A Könywizseáló :

1. a Könywizsgálőt a Vezetőség választ1a meg meghatározott, legfoljebb öt éves
időtartamra,

2. a Könywizsgáló gondoskodik a Sziímviteli Törvényben meghatarozott könywizsgálat
elvégzésétól, annak megállapításáról, hogy az Egyesület Sziímviteli T<irvény szeiinti
beszrímolója megfelel-e a jogszabályoknak, megbizhatő és valós képet ad-e az
Egyesület vagyoni és pénztigyi helyzet&ől, gazdálkodásának eredményéről,

3. a K<inywtzsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet az Egyesület irataiba,
számviteli nyilvtírrtartásaiba, könyveibe, a vezető tisztsegviselőktől, a
felügyelőbízottság tagjaitól és azEgyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az
Egyesület fizetési számláját, pétutárát, értékpapír állományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja'
a Könywizsgálő jogosult felülvizsgálni az Egyesület könywezetését, szerződéseit,
bankszámláit'
a Könywizsgáló köteles az Egyesület ügyeivel kapcsolatos információkat bizalmasan

4.

5

kezelni.
6. ha Könywizsgáló az Egyesiilet vagyoniának olyan vá|tozását észleli, amely

veszéLyezteti az Egyesülettel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan
körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felúgyelőblzoitsagi tagoi e
minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után,
késedelem nélkül köteles az igyvezetésnél kezdemény ezni a1agok dóntésho zatalához
szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a
könywizsgáló köteles a feltárt körülményekről az Egyesület törvényességi
felügyeletét ellátó Szellemi Tulaj don Nemzeti Hivatalát értesitóni.

Budapest, 2017. januúr 25.

,"ffi\k
igazgatő
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1. sz. melléklet

Az Eglesíilet
Szervezeti felépítés


