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a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesiilete
2021 . évi mérleg beszámolójához

l.

A szervezet bemutatása

A Fóvárosi Bíróság 2001.11.20-ánjegyezte be, a 7.Pk.607381200113 hat. szám
alatt a társadalmi szervezeteknél, nyilvántartási száma : 01 tO1 tg67 4.
Az Alapszabály kelte: 2001.09.28.
Cégforma: EgyesÜlet

Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47- 49.
l

nternetes honlapjának címe: www. maszre' hu

Az Egyesület közhasznú jogállása 2014.június 1-jei hatállyal törölve
2021 -ben a MASZRE-ben szervezeti változás nem történt.

A MASZRE

tagjainak száma

lett.

az év során további 6 {al

bővÜlt,

december 31-én 10B0 tagja van azEgyesÜletnek. Összetételéttekintve, 54 kiadói,
512 szakirói és 514 szépíró tag van.

A

MASZR E

A

szerzői jogok és a szer zői joghoz kapcsolÓdó jogok közös

kezeléséről szólÓ 2016. évi XClll. törvényben meghatározott, reprezentatív közös
jogkezelő szervezet, a szak- és szépirodalmi szerzőket, valamint a könyvkiadÓkat
tagsági viszonyukra tekintet nélkÜl a törvény erejénélfogva képviseli.

Az

EgyesÜlet reprezentatív, országos hatókörtj. Célja az érintett jogosultak
érdekeinek védelme, ezen belÜl dZ, hogy a reprográfiai közös jogkezelésre

vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően
jogosultakat

és műveiket

nyilvántartsa,

s

az

számukra

Alapszabály által

a

érintett

reprográfiai jogdíjigényta

2

felhasználókkal szemben érvényesítokÖzös jogkezelő szervezet,

a

Repr.ográfiai

Szövetség által beszedett és az EgyesÜletnek átadott jogdíjat Alapszabálya és
Felosztás i Szabály zata rendelkezései a lapján felossza.

Az EgyesÜlet vállalkozási tevékenységetnem folytat.

Az Egyesület éves beszámolóját Sumonyi Papp

Zoltán elnök (1133 Budapest,

Pozsonyi út 50.), illetve Zentai Péter László igazgató (2094 Nagykovácsi, Pók u.1B.)
jogosult aláírni.

A Szjt. előírása szerint a beszámolÓt könyvvizsgálattal kell alátámasztani.
A könyvvizsgálói feladatot az Euro- Audit Kft. képviseletében Dr. Bódis Béla látja el'
Nyilvántartási száma: MKVK szám. 003000

ll. Beszámoló formája

Az

EgyesÜlet

a

számvitelrol szólÓ 2000.

évi c' törvény

alapelveivel

összhangban a 2.$ (1) bekezdése szerint egyéb szervezetekre vonatkozó sajátos,

egyéb jogszabályi eloírásbÓl következoen eltéro beszámolókészítési és
könyvvezetési szabályokat alkalmazza a 47912016. (Xll. 28) kormányrendelet szerint.

A

beszámolÓt részletes mérleg ,,A'' és az eredménykimutatáS ,,A'' összköltségeljárás változatának használatával készíti.A rövidlejáratú kötelezettségeket és az
eredménykimutatás egyes sorainak további részletezéséta kiegészítő mellékletben
mutatjuk be.

-A mérleg fordulÓnapja: december 31.
llt. Kiegészítéseka beszámoIó táb!áihoz, mérleghez kapcsolódó kiegészítések

,,A'' Befektetett eszközök

-

tmmateriális javak.

Az eszközök értékcsÖkkenésea társasági adórÓl és az osztalékadóról
szóló, 1996.évi LXXXl.törvény 1-es és a 2-es számÚ mellékletében
meghatározott kulcsok alapján történt.

Az EgyesÜlet2021-ban 17 eFt- értékbenvásárolt

1 db

166 eFt-ért egy használt számítÓgépet és hozzá

1

vezeték nélkÜli telefont,

3 eFt-ért Windows 10 prog-

ramot. Másik számítÓgépünkhöz szÜkség volt egy SSD meghajtóra, melynek

értéke'l8 eFt volt, valamint egy office 2019- Pro Plus programot 10 eFt_ért is
beszereztÜnk.

Nyitó

Növekedés

Bruttó érték

178

224

Elszámolt értékcsökkenés

178

71

0

153

Nettó érték

A

nulla nettó értékűszellemi termékeket és eszközöket,

Csökkenés Zári

178
178
0

224
71

153

a,,0''-ás nyilvántartási

számlákon vezetjÜk'
,,B'' Forgóeszközök

-

l' Készletek

2020.

2021.

0

-

ll.

Követelések

2o2o.

1.sor Követelések szolgáltatásbÓl

o

S'sor

214

Egyéb

0

követelések

2021.
0

214

Egyéb követelés a bérteményre adott óvadék dija (2O15-ben) 214 eFt.

-

lll. Ertékpapírok

-

Az EgyesÜlet nem rendelkezik értékpapirokkal.
lV' Pénzeszközök

1.sor Pénztár
2.sor Bankbetétek

2020.

2021.

72

27

230 431

,,C'' Aktív időbeli eIhatárolások

223 726

2020.

2021.

0

0

A2021-ben sem számoltunk el aktív elhatárolást.
,,D'' Saját tőke alakulása

2020.
7 974

Saját toke1 eFt-tal csökkent, mivel a 2021. évi eredmény értéke-1.

2021.
7 973

,,E'' céltartalékváltozása
Nyitó érték

Felhasználás

14 745

Uj

képzésZáro érték

297

0

14 448

,,F'' Kötelezettségek

lll. Rövidlejáratú kötelezettségek

2020.

4.sor

SzállítÓi kötelezettségek

8.sor

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

11.sor

Jogd íj kötelezettségek

207 665

201 006

4 649

514

906

202 110

ebből felosztásra v'áro jogdíj
ebből fÜggő jogdijak

ebből kifizetésre váró jogdíj

2021.

I

141

199 351

I 772

676

153 886

158 537

46 062

40 138

,,G'' Passzív időbeli elhatárolások

2020.
333

2021.
693

Mérleg fordulónap után érkezett szolgáltatói számlák és egyéb

kötelezettségek értéke'

Mérlegfőösszeg 2020. évhez viszonyítva 6 597 eFt
Részletezve:
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív elhatárolások
Joqdíjból képzett
0 eFt

153
-6 750
0

céltartalék
-

eFt
eFt
eFt

- tal

csökkent.

Saját toke
Kötelezettségek
Passzív elhat.

Céltartalék

6 597 eFt

lV. Kiegészítésekaz eredmény kimutatáshoz

Vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása

-1 eFt
-6 659 eFt
360 eFt
-297 eFt

6 597 eFt

Az EgyesÜlet

nonprofit szervezet,

a Reprográfiai Szövetségtől

kapott jogd'rjból

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

Felosztási Szabályzatnak megfeleloen számítja ki az egyéni és kiadói jogdíjakra eső
jogdíj összegét.
2021 . évi jogd''jfelosztási

számítás

Reprográfiai Szövetségtől kapott összeg

152 173 549.-

2020. évi kamat

26 873.-

152200 422.2020+a tervezett mrjködési költség

- 30 000 000.-

122 200 422.2021 -benfelosztandó, működési ktg. maradvány

2161 629.124 362 051.-

2021 -ben feloszthat ó, 20 19-as jogd íj rÓ| lemond ott

jogosultak jogd íjának összege
6l

2020 N .sz " határ ozat

a l a pj á

n fe losztható ma rad vá ny

Felosztandó 100%
ebből kiadói keret 40

.

171 075.8 563 000.133 096 126.-

o/o

53 238 450.^

ebbol szerzői keret 60%

79 857 676.-

A jogdíjfelosztás számításánál' a törvény előírásának megfelelően, az elozo évi
műkÖdési költség maradványát,2162 eFt -ot, valamint a 2019-es jogdíjukról
lemondott jogosultak jogdíjának összegével, 17O 075.-Ft-al növeltÜk a felosztandó
jogdíj összegét.

Egyénijogd''jak
Az egyénijogdíjak 1 oldalra jutó jogdíj- összegének kiszámítása
jogosulti csoportok szerint.

A megjelent művek terjedelmére vonatkozÓ adatok forrása az országos Széchényi
Könyvtár, a megjelent művek címszámára és példányszámára vonatkozó adatok

forrása

a

Központi Statisztikai Hivatal.

A

jogdíjalapok kozti felosztás kulcsai:

szépirodalom/ifjúsági és gyermekirodalom (40.0 %), ismeretterjesztő művek 8.2
o/o),

szakirodalom/tankönyv/

tudományos művek (50.2 %) és eEyéb (1 6

Az egyes jogosulti csoportokon

%).

belÜl, egy egységre, azaz egy oldalra és

átlagos mtire (200 oldal) jutó jogdíjak összege a szerzókre vonatkozÓan.

-

-

szakirodalom, tankönyv és tudományos mÜ tekintetében 1 oldalára

41,O8

Ft, egy átlagos műre B 216.- Ft,

szépirodalom, valamint ifjúsági és gyermekirodalom 1 oldalra 30,94 Ft, egy
átlagos műre 6 188.- Ft,
ismeretterjesztő műveknél 1 oldalra 6,54 Ft, egy átlagos műre 1 30B.- Ft,

egyéb művek esetén 1 oldalra 1,27 Ft, egy átlagos műre 254'- Ft jutott.

2021-es felosztásből az egyéni jogdíjra jutÓ összeg 79 B57 676.- Ft. A kifizetések
után még nyilvántartott, kifizetendő jogdíj 4 703 eFt és a fuggőszámlára 50 591
eFt-ot vezettÜnk át.
2021-ban kifizetett, elszámolt és kifizetésre váró jogd'ljak az alábbiak:

Egyéni reprográfiaijogd'ljak

a

normál felosztás alapján

Jogdíj megnevezése Kifizetett Melléklet 2021-ben reg. Kifizetésre

-

eFt
2017-ben feloszt. 2016-os 163 "
2018-ban feloszt. 2017-es 215 "
2019-ben feloszt. 2018-as 445 "
2O2O-ban feloszt.2019-es 106T "
2021-ben feloszt.202O-as 24 564 "
2o16-ban és elótte

felosztott

g2

sz.
2. sz.
3. sz.
4. sz
S. sz.
6. sz.

váró össz.

1'

5 627 eFt

eFt
265 "
67

3 504

"

5349

"

S 248

"

S S2g"
4 TO3"

A reprográfiai jogdíj igénylésénekelévÜlésiideje 5 év. A tárgyévben regisztrált, a
tárgyévet megelőző 2 évre járÓ elévÜlésen beluli jogdíjakat a fÜggőszámlán
rendelkezésre állÓ jogdíjból tudjuk kielégíteni,míg a 2 évnélrégebbi (ez évben a
2016-17) évekre benyújtott, regisztrált jogdíj igényeket a korábban képzett
céltartalékból fizetjük.

Egyéni jogdU

- pótkifizetés, kompenzáció és elévülésen belüli

Jogdíj megnevezése

Kifizetett

Összevont kompenzációs

176 eFt

ElévÜlésenbelÜli jogdíj céltart.
2020-ben reg. elév.belÜl- céltart
2021-ben reg. elév'belÜl- céltart

46"
27"
213

"

Melléklet

jogd'ljak

Kifizetésre váró

7. s2.

8 893 eFt

B. sz.

993

"

9. sz.

89'

10. sz

g5"

11. sz.

67"

12. sz.

265"

2021-ban reg .Eib 2018-es

168

(201 8-es fÜggoszámláról)

"

2021 -ban reg. Eib.201 9-as
(201 9-es

függőszámláról)

779

"

*

A csillaggal megjelölt jogdíjak év végénátvezetésre kerÜlnek a normál év szerinti
jogd íj kötelezettségekhez.

Kiadói jogd'j

A

MASZRE

a

Közigazgatási

és lgazságÜgyi

Miniszter

és a

Szellemi

Tulajdon Nemzeti Hivatala által jóváhagyott Támogatási Politika értelmében2015-

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.

A2o21-es felosztásbÓl a kiadóijogdíjra jutó összeg 53 238 eFt volt.
40 164 eFt kifizetése után még kifizetendő kiadÓijogdíj 48 eFt és a fÜggoszámlára átvezetett összeg 13 026 eFt.

202'|-ben kifizetett és még kifizetésre váró kiadói jogdíjak az alábbiak:

jogdíj megnevezése

melléklet kifizetésreváró
5 eFt

kifizetett

- 20'l6-ban és korábban felosztott jd. 0 eFt
- 2017-ben felosztottbÓl
3 ''
- 2o18-ban felosztottból
o
- 2020-ban felosztottbÓl
125 "
- z}21-benfelosztottbÓl 40 164 "

0'
1"

''

0"
48"

Kiadói jogd'j 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 úzleti évben
2020.
Nyitó kötelezettség értékejanuár 1-én

202',1.

I 772

2 162

kezelési költség-bevéielt nem tartalmazÓ értéke

130 947

122 849

Felosztandó jogdíjak egyéb alaptevékenységbol

25

27

121

171

Tárgyévben beszedett jogdÍjak ténylegesen levont

Felosztando jogdíjak vállalkozási tevékenységbol
Tartalékképzés
201 8_1 9-esjogdíjrÓl lemondott jogosultak jogdíja

I 563

6l2020lv sz határozat alapján feloszthatÓ maradvány
Jogdíjak kulturális célúlevonása
Jogdíjak kifizetésre várÓ, fÜ99ő jogdíjak mint egyéb

- 130 703

- '133 096

kötelezettségekbe valÓ átvezetés

Záró kötelezettségek értékedecember 31-én

Kifizetésre váró reprográfiaijogd'ü_kötelezettségek

2 162

676

alakulása a tárgyévben

és a megelőző úzleti évben

_

Nyitó kötelezettség értékejanuár 1_én

2020.

2021.

42 487

46 062

Tárgyévben felosztott

.iogd Íjak értéke

130 703

133 096

5 062

1 279

767

298

90 528

- 76 981

42429

- 63 616

46 062

40 138

jogdíj
FÜggo jogdíjbÓl kifizethetové vált
Céltartalék terhére elóírt kifizetések

-

Pénzügyi rendezés
Átvezetés függószámlára
Záró kötelezettségek értékedecember 31_én

FüggőreprográfiaiiogdíjakéÉékénekatakulásaatárgyévbenésamegelőzőévben
2020NyitÓ kötelezettségek

160 840

értéke

vagy
Tárgyévben keletkezett, nem azonosított
helyen tartÓzkodÓ jogosulttal szemben
Jogd

íj kom

pe

nzáciir a és E H o

kif

ismeretlen

izetéséreelsz'

Kifizethetové váIt tételek jogd Íja

átutalása
2018-es fÜggőszámlán lévÓ osszeg 90%-ának

az NKA részére
20'1

átutalása
B-es fÜggoszámlán lévo Összeg'10%-ának

a MKKE részére

'153 886

42 429

63 616

-3860
-1991

-2 825

- 39 179

- 55 193

-4 353
153 886

Záró kötelezettség éÉéke

2021.

- 947

0

158 537

fel nem használt' a
Kjkt törvény szerint a 2o18-as felosztásból
minosülő jogdíjbevétel' 61 326
fÜggoszámlán nyilvántartott, ki nem fizethetonek
követon átutaltuk a
eFt go%-át, 55 193 eFt-ot az éVes beszámolÓ elfogadását
eFt-ot az SZTNH döntéséNemzeti Kulturális Alap számára' A 1O%-át6133
2O21-ben

a

nek meghozataláig számlánkon nyilvántartjuk'

2021. évi eredmény

Az EgyesÜlel2021. évi eredménye -1 eFt
2o21.évi mérleg főösszeg

22412o eFt

l0

Eredmény- kimutatás

l.

01.

2o2o

árbevétele
Belföldijogi bevét. kezelési ktg. nélkÜl
Belfoldi kezelési ktg.-ek bevétele

785
128785
31 000

sor Értékesítés
nettó

159

2021.
152 173

122173
30 ooo

Egyéb értékesitésárbevétele
- képzett tartalék

02. ExportértékesítésnettÓ árbevétele

Az

EgyesÜletnek sem vállalkozási tevékenysége,sem más jogkezelőtől származÓ
egyéb bevétele nincs.

Reprográfiai jogdíjbevételekrészletezése

_

Jogd'ljbevétel

1::':r,

,r}o,'|,

- Kezelési költség bevétel
- Becslési eljárással levont kezelési ktg.
-

bevétel 31 ooo

30 oo0

Tárgyévben levont, de passzívan elhatárolt
kezelési költség bevétel
Előző évben elhatárolt, tárgyévben feloldott
kezelési költség bevétel
Jogdíj bevételből képzett tartalék

Összesen

159

785

152 173

Felosztott reprog ráfia i jogd íj _költségek részletezése

2020.

Tárgyévben befolyt jogdij-bevételek ténylegesen levont

2021.

11

kezelési költség bevételt nem tartalmazo értéke

130 946

122 849

Felosztandó jogdíjak egyéb alaptevékenységből

25

27

130 97í

122 879

FelosztandÓ jogdíjak vállalkozási tevékenységbol
Képzett tartalék

összesen

lll' sor Egyéb bevételek

2020.

2021.

0

1

Kerekítésből adódÓ egyéb bevétel'
lV. sor Anyagjellegű ráforditások

2020.

2021.

141 848

135 091

285

263

003

10 131

Részletezve:
05.

sor

Anyagköltség

sor lgénybe vett szolgáltatás ért.
07. sor Egyéb szolgáltatás értéke
10. sor Jogdíj bevételből felosztott jogdij
11. sor Felosztandó jogdíj egyéb alaptev.
12. sor FelosztandÓ jd.vállalkozási tev.-bol

I

06.

1

1 589

1 821

30 946

122 849

25

27

Az igénybe vett szolgáltatások a könyvvizsgalói díjat, az Ügyvédi költséget, az iroda
bérleti díját, a jogdíjak nyilvántartásához készített program állandó karbantartását és

web hosting díjakat tartalmazza.

Az egyéb szolgáltatások az EgyesÜlet bankköltségén túl, a 2020. évi felÜgyeleti díj
összegébol tevodik öSsze, melynek kiszámítása az alábbiak szerint lett elszámolva.
Értékesítesnettó árbevétele (kapott jogdíj):
Egyéb bevétel:
PénzÜgyi bevétel:
FelÜgyeleti díj alapja

159 784 823.413.-

26 873
159 812 109 x 0,5 %=

L2

Felügyeleti dÍj összege:

799 06í.-Ft

V. sor Személyi jellegii ráfordítások

2ozl.

2021.

17 931

17 038

15 726

15 446

128

173

2 077

1 419

Részletezve:
14. sor Bérköltség
'15' sor

Személyi jellegti egyéb kifiz

16. sor Bérjárulékok

Vl. sor Értékcsökkenés

2020.

2021.

31

71

évi beruházások után elszámolt értékcsökkenés összege a hasz^2021'
nálatba vételkor azonnal elszámolt értékcsökkenés 35 eFt, a lineárisan
leírt értékcsökkenés 36 eFt volt.

Vll. sor Egyéb ráfordítások

2021-ben nem

volt egyéb ráfordítás.

Vlll.sor Pénzi'igyi műveletek bevételei
kamatbevétel

20,20.

1

2021.
0

2020,

2021.

26

26

13

Cash_flow kimutatás

4't
Á
vit

E

ni
B,'
g-ir:

JE
1$
.{3:

iiim

í4l
15i
16.
7:,Vi:

18:

ll,

666í,89 %
-98.90%

Í4

V. Tájékoztató adatok

Az EgyesÜlet igazgatója megbízási jogviszonyban látja el feladatát.
Az egyéb feladatokat két főállású és egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
munkavállaló végzi.
2021-ben a havi bérekben és díjazásokban nem történt változás.

Az igazgató

d

íjazás a 280 000. -Ft/hó

A gazdasági vezeto díjazása 250 ooo.-FUhÓ

A szakmai referens munkabére 363 ooo.-Ft/hó
A gazdasági referens munkabére 330 oo0.-Ft/hó

Az Egyesület könyvvizsgálója a könyvvizsgálaton túl - tekintettel a sajátos könyviteli
szabályokra - gazdasági tanácsadást is végez számunkra 2O21-ben 1 587 500.-Ft -ot
(mely összeg az Afá-t is tartalmazza) fizettÜnk.
2014. év januárjátol az EgyesÜlet jogi képviseletét a Hegymegí-Barakonyi Baker
&
McKenzie Ügyvédi lroda látja el, a bruttÓ éves díj összege 2 286 000.-Ft volt.

Az Egyesület más tisztségviseloi részéretiszteletdíjat nem fizetett.
A beszámolót Székely Lászlóné készítette,PM igazolvány száma. 205413
Budapest, 2022.03.31.

ailu

Zentai Péter László-

igazgató

