
a Magyar Szak-és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 

2017. 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                     156 273 

Egyéb árbevétel                                                   2 

Pénzügyi műveletek bevétele                            23 

Összes bevétel                                        156 298 

Anyagjellegű ráfordítás                             125 756 

Személyi jellegű ráfordítás                          17 726 

Értékcsökkenési leírás                                     265 

Egyéb ráfordítás                                          12 545 

Összes ráfordítás                                     156 292 

Tárgyévi eredmény                                              6 

 

Cash-flow kimutatás 

SSZ. MEGNEVEZÉS ELŐ- BÁZIS TÁRGYÉV INDEX 

    JEL 2016 2017   

1. Adózás előtti eredmény, ( (+/-) -70781 6 -5582,1% 

2. Elszámolt amortizáció (+) 197 265 63,55% 

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

4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (+/-) 0 12545   

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

 6. Szállítói kötelezettségek változása (+/-) 240 1312 186,05% 

7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+/-) 77195 -65864 701,26% 

8. Passziv időbeli elhatárolások változása (+/-) -21 2528 3,48% 

9. Vevőkövetelés változása (+/-) 2 0 -100% 

10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása (+/-) -1310 -2550 33,06% 



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

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

13. Fizetett, fizetendő osztalék,részesedés (-) 0 0   

I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZ-         

  ESZKÖZVÁLTOZÁS (MÜKÖDÉSI CASH-FLOW)   5 522 -51758 104,8% 

14. Befektetett eszközök beszerzése (-) -153 -969 38,15% 

15. Befektetett eszközök eladása (+)       

16. Kapott osztalék, részesedés (+)       

II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ         

  PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSI CASH-FLOW)   -153 -969 0,0% 

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele  (+)       

18. Kötvénykibocsátás bevétele (+)       

19. Hitel és kölcsön felvétele (+)       

20. Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek         

  törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)       

21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+)       

22. Részvénybevonás, tőkekivonás  (tőkeleszállítás) (-)       

23. Kötvény visszafizetés (-)       

24. Hitel, kölcsön törlesztés,visszafizetés (-)       

25. Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek (-)       

26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-)       

27. Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú         

  kötelezettségek változása         

III. 

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ  

PÉNZESZKÖZ-         

  VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW)   0 0   

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-) 5369 -52727 106,65% 

 

 

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. 

 

     Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A közös jogkezelő szervezet Egyesületként működik elnök és megbízott igazgató   

irányításával. A tevékenységgel kapcsolatos döntéseket a felügyelőbizottság  és a 

tagság hagyja jóvá. A MASZRE Vezetőségében annyi változás történt, hogy a 2018. 

május 17-i Taggyűlés egyhangúlag a Vezetőségbe választotta  Cs. Tóth Jánost és 

Kiss Józsefet. Jelenleg 275 tagja és 3 alkalmazottja  van az Egyesülésnek.  

 

A közös jogkezelő szervezetnek sem közvetlen sem közvetett tulajdonában és 

ellenőrzése alatt sem áll semmilyen szervezet.   

 

 A közös jogkezelő szervezet felügyelőbizottságának tagjai részére semmilyen  

kifizetés nem történt, munkájukat társadalmi munkában végzik. Az Egyesülés 

igazga- 

tója részére fizetett  megbízási díj összeg 2 760 000.-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 2016. évi művek után járó jogdíjkeretet a beszedő Reprográfiai Szövetség 

tavaly májusban utalta át egyesületünknek, 156.272.649 Ft értékben. Ezt egészítette 

ki az éves 19.556.000 Ft kamatbevétel. 20% kezelési (működési) költséget 

terveztünk, 31.300.000 Ft-ot. A Kjkt törvény életbe lépése miatt az elévülési időn 

belül benyújtott jogdíj-igényt is ki kellett elégíteni, ezért 10% e célt szolgáló tartalékot 

képeztünk, 12.554.700 Ft értékben.  



A törvény rendelkezései alapján a felosztható jogdíjkeretből a szerzőket 60% 

illette meg: 67.741.537 Ft. A kiadóknak 40%-nyi pénz volt utalható: 45.165.025 Ft.  

A 2017-ben Magyarországon megjelent művek után járó jogdíjkeretre a Reprográfiai 

Szövetség idén májusban 161.582.925 forintot utalt át egyesületünknek (ehhez 

23.327 Ft kamatbevétel kapcsolódott). Az elmúlt évről 31.949.358 Ft fel nem osztott 

jogdíj maradt meg. Idénre 32.300.000 Ft működési költséget terveztünk, valamint 

6.465.312 Ft-ot tartalékoltunk. 

A megelőző év után idén felosztható összeg így 154.790.298 Ft, amiből 60% illeti 

meg a szerzőket, 92.874.179 Ft, s 40% a kiadók részesedése: 61.916.119 Ft.  

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015 augusztusában, valamint december 

végén átfogó felügyeleti eljárás keretében vizsgálta egyesületünk 2013-as és 2014-

es tevékenységét, mindenekelőtt kulturális támogatási gyakorlatunkat. Az SZTNH azt 

az alapításunk óta folytatott támogatási metódust kifogásolta az említett két esztendő 

gyakorlatában, hogy a reprográfiai jogdíjak éves kifizetését a tárgyesztendő végéig, 

azaz december 31-éig végeztük, s a két jogosulti kör közvetlen kifizetése után 

fennmaradó összeget közösségi célú kulturális támogatásként szerződés keretében 

átadtuk a rákövetkező év januárjában a Nemzeti Kulturális Alapnak. Az NKA-t 

felügyelő miniszter, az Alapot irányító alelnök, a MASZRE-pénzeket megkapó 

kuratórium vezetője, valamint közös jogkezelő szervezetünk illetékese közösen írta 

alá azt a megállapodást, melynek révén az egyesület által érintett jogosultak alkotói 

támogatást (ösztöndíjat), az írótársaságok programtámogatást, a könyvkiadás 

szereplői a legfontosabb hazai és nemzetközi vásárok lebonyolítására kaptak 

támogatást, meghívásos pályázat útján.  

Főhatóságunk kifogásolta, hogy a Reprográfiai Szövetségtől áprilisban/májusban 

megkapott jogdíjat december végéig biztosítottuk a jogosultaknak, s nem egy 

esztendőig, azaz a rákövetkező év áprilisáig/májusáig. Ezért határozatban kötelezte 

egyesületünket, hogy az elkövetkező három esztendőben, azaz 2016-ban, 2017-ben, 

illetve 2018-ban a 2013-ban és 2014-ben az NKA-n keresztül közösségi célra 

fordított összegeket pótlólag, három részletben, döntő mértékben a szerzői 

jogosultak számára utólag szétosszuk. Ez a hivatali döntés azt jelentette, hogy a 

korábbi gyakorlattal ellentétben a közös jogkezelő szervezetünk nem vagy elenyésző 

mértékű kulturális támogatást tudott nyújtani, annak ellenére, hogy az uniós 

irányelvek szerint kötelezően módosított, a magyarországi közös jogkezelőkre 



vonatkozó, 2016-ban életbe lépett törvényi szabályozás azt a jogkezelői gyakorlatot 

írta elő, amelyet a MASZRE addig folytatott, s amelyet az SZTNH kifogásolt.  

Az SZTNH határozatának megfelelően tavaly is kifizettük a megállapított 

kompenzációt a szerzői jogosultaknak. A kompenzációt a MASZRE a 2015-ös 

jogdíjfelosztásból megmaradt 57.358.869 Ft-ból, valamint a 2016-os felosztás 

6.566.346 Ft-jából biztosítottuk.  

 

Tekintettel arra, hogy a közös jogkezelésről szóló 2016. évi törvény teljes körű 

hatályba lépését követően a kötelezettségvállalásból már csak 15.541.000 Ft maradt 

fent, ezt az összeget az idén kifizetésre kerülő jogdíjkerethez csoportosítottuk át.  

 

Öt esztendővel ezelőtt vállaltuk, hogy olyan adatnyilvántartást hozunk létre, 

amely révén ezen időszak alatt a szerzői jogosultak legalább 70%-ának az 

elérhetőségi adatait beszerezzük és nyilvántartjuk, így a jogosultak közel 

kétharmadát értesíteni tudtuk a nekik járó reprográfiai jogdíjról. (A kiadók 

tekintetében nincs ilyen elérhetőségi gondunk, hiszen a könyvkiadók adatai nyilvános 

adatbázisokban megtalálhatók.)  

A vállalásunkat tavaly is teljesítettük, ugyanis a 2016-os jogosultság alapján az 

alábbiak szerint alakult a MASZRE szerzői jogosultjainak elérhetősége, 

megszólíthatósága: az OSZK nyilvántartása szerint a tavalyi kifizetésben érintett, 

2016. évi publikációk száma: 10.729 cím volt. Az ezen könyvek szerzői közül 5918-

nak jár reprográfiai jogdíj a hatályos törvény szerint. Kutatómunkánk eredményeként 

2018. április 18-ig 4718 szerző elérhetőségi adatait gyűjtöttük be, szólítottuk meg 

őket. Ez a szerzői jogosultak 80%-át jelenti. Vannak olyanok, akiket tízszer is 

értesítettünk, hogy jogdíj jár nekik, mégsem válaszoltak (2004 fő).   

Idén augusztusban még jobban állunk. Az Országos Széchényi Könyvtár 

kimutatása szerint 5.106 szerzői jogosulttal számolhatunk, s a korábbi években 

kiépített komoly adatbázisunk eredményeként mindössze 864 szerzőt nem tudtunk 

eddig felkutatni, azaz a jogosult szerzők 83%-át értesíthettük, s már egyharmaduk el 

is küldte műbejelentését.  

 

 

 

 



       2017-ben kifizetett, elszámolt és kifizetésre váró jogdíjak az alábbiak. 

  

Jogdíj megnevezése               Kifizetett               Kifizetésre váró  

- 2014 előtti                                   47 eFt                              377 eFt 

- 2014-ben feloszt.2013-as            -                                        24 eFt 

- 2015-ben feloszt.2014-es         813 eFt                           2 739 eFt 

- 2016-ban feloszt. 2015-ös   12 421 eFt                           3 519 eFt 

- 2017-ben feloszt. 2016-os   21 372 eFt                           5 533 eFt 

 

      A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy visszamenőleg 3 évre bejelenthetik 

      jogdíj igényüket az arra jogosultak a 2013-2015-ös évekre „elévülésen belül”. 

 

              Egyéni jogdíj – pótkifizetés, kompenzáció és elévülésen belül jogdíj 

                                                          Kifizetett              kifizetésre váró 

     -   2013-as pót- és kompenzációs    754 eFt                   464 eFt 

     -   2016-os kompenzáció                 733 eFt                 3 135 eFt 

     -   2017-es kompenzáció            62 054 eFt                 9 566 eFt 

     -   Elévülésen belüli jogdíj             5 823 eFt                    889 eFt 

        

                                                           

Kiadói jogdíj 

 

A MASZRE a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter és a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala által jóváhagyott Támogatási Politika értelmében 2015-

től kezdve felhívást tesz közzé, miszerint reprográfiai jogdíjban részesülhetnek 

fogyasztói árú éves forgalmuk alapján azok a könyvkiadók, amelyek az előző 

évben tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, 

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

jelentettnek meg.  

  

A 2017-es felosztásból a kiadói jogdíjra jutó összeg 45 161 eFt, a 

kifizetések után még kifizetendő kiadói jogdíj  32 eFt és a  függőszámlára 11 553 

eFt lett átvezetve. 

 

 



 

     2017-ben kifizetett és még kifizetésre váró kiadói jogdíjak az alábbiak 

 

                 jogdíj megnevezése                     kifizetett                      kifizetésre váró 

- 2014 előtt felosztott kiadói jogdíj                                                        1 eFt 

- 2013-as forgalom utáni kiadói jogdíj                                                   2  ” 

- 2014-es               ”                                                                             10  ” 

- 2015-ös               ”                                30 384 eFt                              2  ” 

- 2016-os               ”                                33 576  ”                               32  ” 

 

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 

                                                                                       2016.                              

2017. 

 -    Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                            1 708                                 

455  

 -    Tárgyévben beszedett jogdíjak ténylegesen levont 

kezelési költség-bevételt nem tartalmazó értéke           167 132                          

124 973 

- Függő jogdíjból felosztásba áthelyezett                          15 236                                  

-  

- Felosztandó jogdíjak egyéb alaptevékenységből                    451                                      

20 

- Felosztandó jogdíjak vállalkozási tevékenységből                    -                                          

- 



- Tartalékképzés 10%                                                                                      - 12 

545 

- Jogdíjak kulturális célú levonása                                   - 16 758                                 

- 

- Jogdíjak- kifiz.re váró, függő jogdíjak mint egyéb      - 166 516                - 110 944 

kötelezettségekbe való átvezetés            

- Záró kötelezettségek értéke december 31-én               455                        1 959 

  

 

 

                                                                       

Kifizetésre váró reprográfiai jogdíj-kötelezettségek alakulása a tárgyévben 

 és a megelőző üzleti évben 

 

                                                                                         2016.                            2017. 

- Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                  85 655                         135 

351 

- Tárgyévben felosztott jogdíjak értéke                      150 825                         112 

903 

- Függő jogdíjból kifizethetővé vált jogdíj                    15 236                               -         

- Kifizető által megállapított és levont közterhek értéke 

2016-ban és 2017-ben levon   EHO EKHO             -  4 469                           - 3 

514   

2017-ban levont pót- és kompenzáció utáni EHO   -  7 695                           - 9 

886 

Pénzügyi rendezés                                                 - 104 201                       - 

208 498    

- Záró kötelezettségek értéke december 31-én    135 351                           26 

356 

            

 

              

 



Függő reprográfiaijogdíjak értékének alaku!ása a tárgyévben és a
megelőző évben

Nyitó kötelezettségek értéke

Tárgyévben keletkezett nem azonosított vagy ismeretlen
helyen tartózkodó jogosulttal szemben
Tárgyévi felosztásba áthelyezett fÜggő jogd íjak
Jogd íj kom penzációra és E Ho kif izetésére elsz.
Kifizethetővé vált tételek jogdíja

Záró kötelezettség értéke

2016.

15 236

57 359

- 15 236

sz ssg

2017.

57 359

132251

- 91 599

9801í

Reprog ráfiai jogdíjbevételek részletezése

- Jogdíjbevétel

- Kezelési köItség bevétel
- Becslési eljárással levont kezelési ktg. bevétel
_ Tárgyévben levont, de passzívan elhatárolt
kezelési költség bevétel

Előző évben elhatárolt, tárgyévben feloldott
kezelési költség bevétel

Jogdíj bevételből képzett tartalék

Összesen 195 í32

2017-ben a jogosultak kÖzösségi céljaira levont összeg nem volt.
pg' EgyesÜlet működését könywizsgáló ellenőrzi' Mivel nem volt semmilyen
pénzügyi

változás, ezért a2017.o4.16-i független könywizsgálÓijelentést csatoljuk'

Budapest, 2018.08.24.
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28 000

2017.

112 428

31 300

12 545

156 273

?,mt[*
Zental Péter tas)to

igazgató

.4hfi


