MASZRE
Támogatási Politika

A

Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE)
hatályos Felosztási SzabáIyzatának rendelkezéseivel és a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXM. törvény (a továbbiakban: ',Szjt.'') 2012. január l-én hatályba lépett 89.$.(11)
bekezdésébenfoglaltakkal összhangban, tagjainak trímogatási politikáját az alábbiakban
alakítja ki, amelyet az Egyesület legfobb szerve át nem ruházbatő hatáskörben 2013.
november 26. napjan tartott Taggyulésénfogadott el és tekintettel a szerzőíjogok és a szerzői
joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szólő 201í évi XC[I. törvény 22. fqezetében (a
továbbiakban: ''Kjkt.'') foglaltakra a 2017. januar 24-én tartott Taggyulésén módosított. A
szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezelésérőlszőlő 2016. évi XCIL töwény 22'
fejezetében fogaltatknak megfelelően a MASZRE Taggyi|ése 202I. szeptember 28-i ülésén
módosította a II.3. pontot.

L A

támoeatási politika elvi ésÍ)eiháttere:

A MASZRE

a nyomtatásban megielent, az Szjt. szabad felhasználásként definiált magáncélú
másolások kompenzációjaként, a szak- és szépirodalmi szerzőknek és kiadóknak járő, a
Reprográfiai Szövetség (a továbbiakban: ''RSZ'') által beszedett és tovább utalt jogdíj
fel o s ztás át hatál yo s F elo s zt ási Szab ályzata a|ap1 án v é gzi.

A

MASZRE kötelezettséget vállal a jogosultakkal való közvetlen kapcsolatteremtés
lehetőségének megteremtésére. Yállal1a, hogy 3 éven belül a szak- és szépirodalmi szerzők
mintegy 70 oÁ-nak a jogdíjfelosztáshoz és kifizetéshez szükséges azonosító adatait megszerzi
és nyilvántart1a a Kjkt. 48.$ (1) bekezdése alapján.
Az Egyesület a Kjkt. 43.$ (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve és összhangban az

Egyesület Felosztási SzabáIyzatával jelen Támogatási Politikában rendelkezik a jogdíjak egy
részének jogosultak közösségi célúfelhasználásáről a Kjkt.-ban foglalt feltételekkel' .

A Kjkt. 44.

$ -a értelmébenazSzjt.20. és 21. $-ában meghatározott díjakból szfumaző - a
kezelési költséggel csökkentett - bevétel 25%-át a jogosultak érdekébenkulturális célokra kell
felhasználni.

A Kjkt. 42. $-a alapján ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjbevétel90oÁ-át kulturális célokra
kell fordítani'

A Kjkt. 42. $-a alapján ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjbevétellO%o-át és az Egyesület
jogkezelésen kívüli tevékenységéből származő bevételétaz Egyesület
a Kjkt. 43.$ (1)
bekezdésében meghatározottak szerint - a jogosultak, illetve a jogosultak szervezeteinek az
érdekétszol.gálő kulturális célra használja fel. Az Egyesület a Kjkt. 45. $ (1) bekezdése
értelmében bevételétkulturális célokra az NKA számáratörténő átadássalhasználhatja fel.
A MASZRE szociális célra eddig sem és ezltétn sem kíván támogatást nyújtani.

-

Jelen Támogatási Politika azon elveknek és egyéb céloknak a meghatározása, amelyek szerint
a jogdíjaknak _ közösségi célú_ felhasználása során az Egyesület eljár.

II. A támoqatás

forrása:

II. 1. A reprográfiai jogdíjra jogosultak közösségi célútámogatásának forrása a Kjkt. 44.$ (1)
bekezdósében foglaltaknak megfelelően a Felosztási Szabá|yzattal is összhangban az RSZ
által beszedett és naptári évenkénta MASZRE részere átutalt jogdíj összegnek a mindenkori
működési költség levonása után megmaradó részének25oÁ-a. Ezt az összeget az FISZ
közvetlenül adja át az NKA-nak.
II. 2. A ki nem fizethetőnek minőstilő jogdíjbevétel 900Á-át az Egyesület az éves beszrímoló
elfogadását követő 60 napon belül adja át az NKA számfua.
II. 3. A ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjbevétell}oÁ-á'rrőI azEgyesület éves beszrímolója
elfogadását követő 60 napon belül a MASZRE Vezetősége dönt.

II. 4.

A II. 1. szerint kapott

összeget az

NKA

foglalt támogatási célokra használja fel az
meghatár ozott j o go sulti csoportok j av ár a.

a

Nemzeti Kuhurális Alapról szóló törvényben
(4)_(5) és 2I. $ (6) bekezdésében

s{t. 20. $

il. 5' il. 2. és II. 3. pontok szerint kapott összeget

az NKA a Kjkt. 45. $ (3) bekezdése a|apjátl
jogosulti
az Egyesület által képviselt
csoportok javélra hasznélja fel azzal, hogy az összeg
60%-át a szetzőijogi, míg 40%-át a kiadó jogosultak számÍtra használja fel.

ilI. Az Eeyesület támoeatási politkájának fobb céljai:
1.

2.

A MASZRE támogatni kívánja aszak- és szépirodalmi alkotások létrejöttét.
A MASZRE továbbra is támogatni kívánja az aIkotői közösségeket, azokkulturális

rendezvényeinek és programj ainak támogatásiín kereszttil.
J. Az Egyesület folytatni kívánja a kortárs szak-, szép- és gyerekirodalom, valamint a
könyvkiad ás hazai és kiilfoldi kulturális rendezvényeinek a támo gatását.
IV. A támoeatás nyújtásának rendszere:

A

III. 1. pontban

meghatározott alkotások létrejöttének támogatása alkotói
ösztöndíjak kiírásával - a Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztiil, az NKAval kötött támogatási szerződés feltételeinek megfelelően történik.
2. A III. 2. pontban megnevezett alkotói közösségek kulturális rendezvényeinek és
programjainak támogatása a Nernzeti Kulturális Alapon (NKA) kereszttil, az NKA_
val kötött támogatási szerződés feltételeinek megfelelően történik.
J. A III. 3. pontban meghatarozott cél megvalósítása az NKA-val kötött támogatási
szerződés feltételei szerint az országos könyvszakmai szervezetek javára valósul
1.

meg.

(vége)
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