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Magyar Szak-és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai 

Egyesülete 

2021. évről készített éves átláthatósági jelentése 

 

 

Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 

adószáma: 18177411-1-41 

 

 

 

Vagyonmérleg, a pénzügyi évre szóló bevételi és kiadási kimutatás 

 

Értékesítés nettó árbevétele                     152 173 

Egyéb árbevétel                                                   1 

Pénzügyi műveletek bevétele                            26 

Összes bevétel                                        152 173 

Anyagjellegű ráfordítás                             135 091 

Személyi jellegű ráfordítás                          17 038 

Értékcsökkenési leírás                                       71 

Egyéb ráfordítás                                                   0 

Pénzügyi ráfordítás                                              1 

Összes ráfordítás                                    152 201 

Tárgyévi eredmény                                           -1  

 

 

 

 



2 
 

 

 

Cash-flow kimutatás 

SSZ. MEGNEVEZÉS  ELŐ- BÁZIS TÁRGYÉV INDEX 

   JEL 2020 2021  

1.a Adózás előtti eredmény  (+/-) 0 -1  

 Ebből működésre kapott , pénzügyileg elszámolt támogatás      

 1.b Korrekciók az adózás előtti eredményből  (+/-) 

 

  

1. Korrigált adózás előtti eredmény  (+/-) 0 -1 % 

2. Elszámolt amortizáció 

 

(+) 

 

31              71 229,03 % 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás  (+/-) 0 0  

4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete  (+/-) -768 -297 38,67% 

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye  (+/-) 0 0  

6. Szállítói kötelezettségek változása  (+/-) 3937 -4135 -105,03% 

7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása  (+/-) -3789 -2524 6661,89 % 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása  (+/-) -364 360 -98,90% 

9. Vevőkövetelés változása  (+/-) 0 0  

10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása  (+/-) 0 0  

11. Aktív időbeli elhatárolások változása  (+/-) 0 0  

12. Fizetett adó (nyereség után)  (-) 0 0  

13. Fizetett osztalék, részesedés  (-) 0 0  

I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZ-            -953 -4487 470,83 % 

  ESZKÖZVÁLTOZÁS (MÜKÖDÉSI CASH-FLOW 1-13. sorok)    

 14. Befektetett eszközök beszerzése  (-) -31 -224 722,58 % 

15. Befektetett eszközök eladása  (+)      

16. 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése 

 

(+)      

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek  (-)    

18. Kapott osztalék, részesedés  (+)    

II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ         

  
PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSI CASH-FLOW 14-18. 

   -31 -224  
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A közös jogkezelő szervezet által folytatott tevékenység 

 

      Az Egyesület reprezentatív, országos hatókörű. Célja az érintett jogosultak 

érdekeinek védelme, ezen belül az, hogy a reprográfiai közös jogkezelésre 

vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az Alapszabály által érintett 

jogosultakat és műveiket nyilvántartsa, s számukra a reprográfiai jogdíjigényt a 

felhasználókkal szemben érvényesítő közös jogkezelő szervezet, a Reprográfiai 

Szövetség által beszedett és az Egyesületnek átadott jogdíjat Alapszabálya és 

Felosztási Szabályzata rendelkezései alapján felossza. 

     A 2016. évi Kjkt. törvénynek megfelelően a tárgyévben megkapott jogdíjat az év 

végéig fizetjük ki, a ki nem fizethetőnek bizonyuló jogdíjakat függőszámlán vezetjük, 

ahonnan a tárgyévet követő 2. évben további kifizetésekre van lehetőség.  Majd a 3. 

évben a mérlegbeszámoló elfogadása után a fel nem használt összeg 90%-át a 

Nemzeti Kulturális Alap számlájára utaljuk át.  A törvényben rögzítettnek megfelelően 

első alkalommal 2020. júliusában utaltuk a 2017-es felosztásból a ki nem fizetett 

összeg 90%-át. 2021-ben is utaltuk a 2018-ban felosztott, de kifizethetőnek nem 

minősülő függőszámlán nyilvántartott,  ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó 

jogosultaknak járó jogdíj összeg 90%-át,  55 193 eFt, míg a fennmaradó 10% 

sorsáról  az SZTNH döntésének meghozatala után határozunk.  

sorok) 

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele   (+)       

20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsájtásának bevétele  (+)       

21. Hitel és kölcsön felvétele  (+)       

22. Véglegesen kapott pénzeszköz  (+)        

23.  Részvénybevonás, tőkekivonás  (tőkeleszállítás)  (-)       

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése  (-)       

25. Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése  (-)       

26. Véglegesen átadott pénzeszköz  (-)       

III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ  PÉNZESZKÖZ-          

  VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW 19-26. sorok)    0 0   

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+/-II+/-III)  (+/-) -984 -6750 685,98 % 
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A rendelkezésünkre álló adatbázisok szerint 2021-ben 3.933 jogdíjra jogosult 

szerzőt tartottunk nyilván, s az elmúlt két évtizedben kiépült adatbázisunkban ezek 

86,45 %-a, 3.400 fő elérhetőségi adatait birtokoltuk, s tudtuk megszólítani őket. 

Júniustól decemberig havonta, azaz hat alkalommal írásban értesítettük őket 

jogosultságukról, s év végéig a jogosultak fele, 50.39%-uk töltötte ki a kifizetéshez 

szükséges regisztrációt. Valószínűleg a kisebb terjedelmű művek után járó alacsony 

összeg miatt a sokszori felszólításunkra sem reflektált 1.982 fő. Természetesen az 

elmúlt évben és a jövőben is minden jogosultnak biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy 

öt évre visszamenőleg, azaz az elévülési határidőn belül a pótlólag benyújtott 

igényüket kielégítjük. Ennek érdekében – a Kjkt. törvényben rögzítetteknek 

megfelelően – céltartalékot képeztünk.  

 

      Az elévülési időn belül felmerülő jogdíjak kifizetése a korábban képzett 

céltartalékból történt. 

 

                 Nyitó érték             Felhasználás     Új képzés           Záró érték 

                    14 745                        297                   0                     14 448 

 

 

      Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

A közös jogkezelő szervezetünk egyesületként működik, a Vezetőség és az 

igazgató irányításával. A tevékenységgel kapcsolatos döntéseket a Felügyelő 

Bizottság és a tagság hagyja jóvá. 2A 2021. szeptember 28-i választás 

eredményeként a MASZRE Vezetősége: Sumonyi Zoltán elnök, Cs. Tóth János, 

Érsek Nándor, Hajós László, Kamarás István, Kiss József és Lelkes Lajos tagok. Az 

új Felügyelő Bizottság: Kollár Árpád elnök, Dávid Anna, Kúnos László, Magyarics 

Péter, valamint Soóky Andrea tagok. A MASZRE-t 2021. december 31-én 1080 tag 

alkotta: 54 könyvkiadó, 512 szakíró és 514 szépíró. Az Egyesület feladatait két 

főállású és egy megbízásban foglalkoztatott munkatárs látja el. 

     A MASZRE-nak, mint közös jogkezelő szervezetnek sem közvetlen, sem 

közvetett tulajdonában és ellenőrzése alatt sem áll semmilyen szervezet.   
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      A MASZRE Vezetősége és Felügyelő Bizottsága tagjai feladatukat társadalmi 

munkában végzik. Az Egyesület igazgatója részére fizetett megbízási díj éves 

összege 2021-ban 3 360 000.-Ft volt. 

 

 

 

Pénzügyi információk 

 

       Az Egyesület nonprofit szervezet, a Reprográfiai Szövetségtől kapott jogdíjból 

mint cél szerinti tevékenységre kapott forrásból a működési költség levonása után, a 

Felosztási Szabályzatnak megfelelően számítja ki az egyéni és kiadói jogdíjakra eső 

reprográfiai jogdíj összegét. 

A 2020-ban megjelent művek után járó reprográfiai jogdíjkeretet, 152 173 549.- 

Ft a Reprográfiai Szövetség 2021 májusában utalta át Egyesületünknek. Ez egészült 

ki 26 873.- Ft éves kamatbevétel. Működési költségre 30 000 000 Ft-ot terveztünk. 

     A jogdíjkeretet növelte az előző évi működési költség-maradvány, 2 161 629.-Ft 

és a 2019-es jogdíjukról lemondott jogosultak pénzének összege, 171 075.-Ft. 

  A törvény rendelkezései alapján a 133 096 126.-Ft- jogdíjkeretből a szerzőket 

60% (79 857 676.- Ft), a kiadókat 40% (53 238 450.- Ft) illette meg. 

 

 

2021-ban kifizetett, elszámolt és kifizetésre váró egyéni jogdíjak 

  

Jogdíj megnevezése                    Kifizetett      2021-ben reg. Kifizetésre váró  

- 2016-ban és korábban felosztott jogdíjak   92 eFt                           5 627 eFt 

- 2017-ben felosztott jogdíjak                      163 eFt                           3 504 eFt 

- 2018-ban felosztott jogdíjak                      215 eFt                           5 349 eFt 

- 2019-ben felosztott jogdíjak                      445 eFt         67 eFt        5 248 eFt 

- 2020-ban felosztott jogdíjak                   1 067 eFt       265 eFt        5 528 eFt   

- 2021-ben Felosztott jogdíjak                24 564 eFt                           4 703 eFt 

  

Egyéni jogdíj – pótkifizetés, kompenzáció és elévülésen belüli jogdíjak 
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                                                                            Kifizetett              kifizetésre váró 

     -   Összevont kompenzáció                              176 eFt                    8 893 eFt 

     -   Elévülésen belüli jogdíj céltartalékból            46 eFt                       993 eFt 

     -   2020-ban reg, elév. belül –céltart.                   27 eFt                         89 eFt 

     -   2021-ben reg. elév. belül- céltart.                 213 eFt                        85 eFt 

     -   Elévülésen belüli jogdíj 2018-es függőről     168 eFt                        67 eFt 

     -   Elévülésen belüli jogdíj 2019-as függőről     779 eFt                       265 eFt 

      

 

 

 

Kiadói részesedési jogdíj 

 

A  hatályos törvény előírásainak megfelelően és a MASZRE Felosztási 

Szabályzatának értelmében reprográfiai jogdíjban részesülhetnek fogyasztói árú 

éves forgalmuk alapján azok a könyvkiadók is, amelyek az előző évben 

tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, 

lexikonokat és szótárakat, valamint szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági műveket 

jelentetnek meg.  

  

A 2021-es felosztásból a kiadói jogdíjra jutó összeg 53 238 eFt, a 

kifizetések után még kifizetendő kiadói jogdíj 48 eFt és a függőszámlára 13 026 

eFt-ot vezettünk át. 

 

2021-ban kifizetett és még kifizetésre váró kiadói jogdíjak az alábbiak 

 

                 jogdíj megnevezése                              kifizetett                  kifizetésre váró 

- 2016-os és korábban felosztott jogdíj             0 eFt                           5 eFt   

- 2017-ben feloszott jogdíj                                3 eFt                            0 eFt 

- 2018-ban felosztott jogdíj                               0 eFt                            1 eFt 

- 2020-ban felosztott jogdíj                           125 eFt                            0 eFt 

- 2021-ben felosztott jogdíj                      40 164 eFt                          48 eFt 
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Kiadói jogdíj kompenzáció 

 

- 2016-os kiadói kompenzációs jogdíjnál az előző évivel egyezően 64 eFt-ot 

tartunk nyilván.                                           

  

 

 
 

Felosztásra váró reprográfiai jogdíj-kötelezettségek alakulása a tárgyévben és 

a megelőző üzleti évben 

                                                                                     2020.                         2021.  

Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                      1 772                              2 162  

 -    Tárgyévben beszedett jogdíjak a ténylegesen levont 

kezelési költség-bevételt nem tartalmazó értéke        130 947                           122 849 

- Felosztandó jogdíjak egyéb alaptevékenységből              25                                     27 

- Felosztandó jogdíjak vállalkozási tevékenységből            -                                  - 

- Tartalékképzés 10%                                                          -                                  - 

- Jogdíjak kulturális célú levonása                                       -                                  - 

- Jogdíjak- kifiz.re váró, függő jogdíjak mint egyéb  -   133 703                         - 133 096 

kötelezettségekbe való átvezetés            

- Záró kötelezettségek értéke december 31-én            2 162                                  676 

  

 

 

 

                                                                       

Kifizetésre váró reprográfiai jogdíj-kötelezettségek alakulása a tárgyévben 

 és a megelőző üzleti évben 

 

                                                                                         2020.                            2021. 

- Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                  42 487                         46 062 

- Tárgyévben felosztott jogdíjak értéke                      130 703                      133 096 

- Függő jogdíjból kifizethetővé vált jogdíj                     5 062                           1 279 

- Céltartalék terhére előírt kifizetétés                         767                                   298 

- Pénzügyi rendezés                                               - 90 528                         - 76 981  
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- Átvezetés függőszámlára                                     - 42 429                        - 63 616 

- Záró kötelezettségek értéke december 31-én       46 062                       40 138 

                         

 

Függő reprográfiai jogdíjak értékének alakulása a tárgyévben és a 

megelőző évben 

 

                                                                                           2020.                              2021. 

- Nyitó kötelezettségek értéke                                             160 840                        153 886 

- Tárgyévben keletkezett, nem azonosított vagy isme-         42 429                          63 616 

retlen helyen tartózkodó jogosulttal szemben 

- Jogdíjkompenzációra és EHO kifizetésére elsz.                 - 3 860                          - 2 825  

-  Kifizethetővé vált tételek jogdíja                                         - 1 991                             - 947 

- 2018-as függőszámlán lévő összeg 90 %-ának                - 39 179                       - 55 193 

utalása az NKA részére 

- 2017-es függőszámlán lévő összeg 10%-ának                    -4 353                                  -  

utalása az MKKE részére 

  

- Záró kötelezettség értéke                                               153 886                        158 537   

 

 

 

 

Reprográfiai jogdíjbevételek részletezése 

 

                                                                                                2020.                         2021. 

- Jogdíjbevétel                                                              128 785                122 173  

- Kezelési költség bevétel 

     - Becslési eljárással levont kezelési ktg. bevétel        31 000                  30 000 

     - Tárgyévben levont, de passzívan elhatárolt 

       kezelési költség bevétel                                            -                               - 

       Előző évben elhatárolt, tárgyévben feloldott  

 kezelési költség bevétel                                            -                               - 

Jogdíj bevételből képzett tartalék                                -                              - 

 



Összesen 159 785 152173

2021-ben a jogosultak közösségi céljaira levont összeg nem volt'

Az Egyesület működését könywizsgálÓ ellenőzi. Mlvel nem volt semmilyen

pénzügyli változás, ezért a 2021.04.30-i független könywizsgálói jelentést csatoljuk.

Budapest, 2022.04.22.
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