MASZRE
Támogatási Politika
A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE)
hatályos Felosztási Szabályzatának rendelkezéseivel és a Szerzői jogról szóló 1997. évi
LXXVI. törvény (Szjt) 89.§.(11) bekezdésében foglaltakkal összhangban, tagjainak
támogatási politikáját az alábbiakban alakítja ki, amelyet az Egyesület legfőbb szerve át nem
ruházható hatáskörben 2013. november 26. napján tartott Taggyűlésén fogadott el.

I.

A támogatási politika elvi és jogi háttere:

A MASZRE a nyomtatásban megjelent az Szjt. szabad felhasználásként definiált magáncélú
másolások kompenzációjaként, a szak- és szépirodalmi szerzőknek és kiadóknak járó, a
Reprográfiai Szövetség (RSZ) által beszedett és tovább utalt jogdíj felosztását Hatályos
Felosztási Szabályzata alapján végzi.
A MASZRE kötelezettséget vállal a jogosultakkal való közvetlen kapcsolatteremtés
lehetőségének megteremtésére. Vállalja, hogy 3 éven belül a szak- és szépirodalmi szerzők
mintegy 70 %-nak a jogdíjfelosztáshoz és kifizetéshez szükséges azonosító adatait megszerzi
és nyilvántartja az Szjt. 89.§ (2) bekezdése alapján.
A Felosztási Szabályzat a Szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény ( Szjt.) 89.§ (10)
bekezdésében biztosított lehetőséggel élve rendelkezik a felosztható jogdíjak 10 %-ának
elkülönítéséről, a jogosultak közösségi célú felhasználása érdekében.
Azon jogdíjak, amelyek a jogosultak azonosíthatatlansága, vagy a felosztáshoz szükséges
adatok hiánya miatt nem osztható fel, illetve az Egyesület jogkezelésen kívüli
tevékenységéből származó bevétele - az Szjt. 89.§ (8) bekezdésében meghatározottak szerint
- a jogosultak, illetve a jogosultak szervezeteinek az érdekét szolgáló kulturális célra
használható.
A MASZRE szociális célra eddig sem és ezután 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 támogatás forrása:
A/ A reprográfiai jogdíjra jogosultak közösségi célú támogatásának forrása az Szjt. 89.§ (10)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Felosztási Szabályzat szerint a Reprográfiai
Szövetség által beszedett és naptári évenként a MASZRE részére átutalt jogdíj összegnek a
mindenkori működési költség levonása után megmaradó részének 10%-a.
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A a) Az Szjt. 89. § (11) bekezdésében foglaltak értelmében így létrejött 10%-os
támogatási alap 30%-át közösségi célú felhasználásra országos írószervezeteknek adja át.
A. b) Az Szjt. 89. § (11) bekezdésében foglaltak értelmében így létrejött 10%-os
támogatási alap 70%-át a jogosultak kulturális támogatásának céljából a Nemzeti
Kulturális Alapnak a támogatás célját és a támogatottak körét meghatározó
szerződéssel való átadás útján használja fel.
B/ Az Szjt. 89.§ (8) bekezdésében meghatározott okokból egyedileg fel nem osztható
jogdíjak, valamint nem a jogkezelési tevékenységből származó egyéb bevételek maximum
25%-a.

III. Az Egyesület támogatási politkájának főbb céljai:
1. A MASZRE támogatni kívánja a szak- és szépirodalmi alkotások létrejöttét.
2. A MASZRE továbbra is támogatni kívánja az alkotói közösségeket, azok kulturális
rendezvényeinek és programjainak támogatásán keresztül.
3. Az Egyesület folytatni kívánja a kortárs szak-, szép- és gyerekirodalom, valamint a
könyvkiadás hazai és külföldi kulturális rendezvényeinek a támogatását.

IV. A támogatás nyújtásának rendszere:
1. A III. 1. pontban meghatározott alkotások létrejöttének támogatása alkotói
ösztöndíjak kiírásával - a Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztül, az NKAval kötött támogatási szerződés feltételeinek megfelelően történik.
2. A III. 2. pontban megnevezett alkotói közösségek kulturális rendezvényeinek és
programjainak támogatása a Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztül, az NKAval kötött támogatási szerződés feltételeinek megfelelően történik.
3. A III. 3. pontban meghatározott cél megvalósítása az NKA-val kötött támogatási
szerződés feltételei szerint az országos könyvszakmai szervezetek javára valósul
meg.
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V.

A támogatási politika időbeli hatálya, alkalmazása

Jelen támogatási politika az SZTNH javaslatát követően az igazságügyért felelős
miniszter jóváhagyásával lép életbe.
A MASZRE-hoz 2013-ban befolyt jogdíjak tekintetében a 10%-os levonást és a
támogatási politikában meghatározott felhasználást a jóváhagyás feltételével, de
visszamenőleges hatállyal előszőr a 2013-ban befolyt jogdíjakra lehet alkalmazni.
(vége)
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