
Statisztikai számjel:
18177 411-9112-529-01

Fővárosi Bíróság Száma:
7PK60738 t2001t3

KlEGÉsziro uellÉxler
a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

201 9. évi mérlegbeszámolójához

l. A szervezet bemutatása

A Fovárosi Bíróság 2001'11.2}-ánjegyezte be, a 7.Pk.607381200113 hat. szám

alatt a társadalmi szervezeteknél, nyilvántartási száma 01 l01 19674.

Az Alapszabály kelte: 2001.09.28.

Cégforma: Egyesület

Székhelye. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47- 49.

lnternetes honlapjának címe' www.maszre.hu

Az Egyesület közhasznú jogálása2014.június 1-jei hatállyal törölve lett.

2019-ban a MASZRE-ben szervezeti változás nem történt.

A MASZRE tagjainak száma az év során jelentősen, 731-el bővÜlt,

december 31-én 1023 tagja van az EgyesÜletnek. Összetételét tekintve, 53 kiadói,

493 szakírii és 477 szépíró tag van.

A MASZRE A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös

kezelésérol szóló 2016. évi XClll. törvényben meghatározott közös jogkezelő

szervezet, a szak- és szépirodalmi szerzőket, valamint a könyvkiadókat tagsági

viszonyukra tekintet nélkÜl a törvény erejénél fogva képviseli.

Az EgyesÜlet reprezentatív, országos hatókörű. Célja az érintett jogosultak

érdekeinek védelme, ezen belÜl ?Z, hogy a reprográfiai közös jogkezelésre

vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az Alapszabály által érintett

jogosultakat és műveiket nyilvántartsa, s számukra a reprográfiai jogdíjigényt a
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felhasználÓkkal szemben érvényesítő kÖzös jogkezelo szervezet, a Reprográfiai

Szövetség által beszedett és az EgyesÜletnek átadott jogdíjat Alapszabálya és

Felosztási Szabályzata rendel kezései a la pjá n felossza.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Egyesület éves beszámolóját Bart lstván elnök halálát követően, az újonnan

megválasztott Sumonyi Papp Zoltán elnök (1133 Budapest, Pozsonyi út 50.) illetve

Zentai Péter László igazgatő (2094 Nagykovácsi, Pók u.18.) 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. Beszámo!ó formája

Az EgyesÜlet a számvitelről szÓli 2000. évi c. törvény alapelveivel

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

egyéb jogszabályi előirásból következően, eltérő beszámolÓkészítési és

könyvvezetési szabályokat alkalmazza a 47912016. (Xll. 28) kormányrendelet szerint.

A beszámolót részletes mérleg ,,A'' éS az eredménykimutatáS ,,A'' összköltség-

eljárás változatának használatával készíti. A rövidlejáratú kötelezettségeket és az

eredménykimutatás egyes sorainak további részletezését a kiegészítő mellékletben

mutatjuk be.

A mérleg fordulónapja: december 31.

lll. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz, mérleghez kapcsolódó kiegészítések

,,A'' Befektetett eszközök

- lmmateriális javak.

Az eszközök értékcsÖkkenése a társasági adóról és az osztalékadórÓl

szÓlÓ, 1996.évi LXXXl.törvény 1-es és a 2-es számú mellékletében

meg hatá rozott ku lcsok alapján történt.

Az EgyesÜlet 2019-ben 73 eFt értékben vásárolt egy számítógépet, windows

10 softverrel együtt és 75 eFt értékben 3 db merevlemezt a meglévo

számítÓgépekhez. Az új eszközök kis értékű beszerzésnek minosÜlnek, így

az értékcsÖkkenés teljes elszámolása megtörtént.
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Bruttó érték

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó érték

A nulla nettó értékű szellemi

számlákon vezetjÜk.

,,B'' Forgóeszközök

- l. Készletek

Nyitó Növekedés Csökkenés Zárő

1030 148 1030 148

732 446 1030 148

298 148 446 0

termékeket és eszközöket, a ,,0''-ás nyilvántartási

ll. Követelések

1.sor

5.sor

Egyéb követelés

2018.

0

2018.

Követelések szolgáltatásból 0

Egyéb követelések 214

2019.

0

2019.

0

214

214 eFt.a bérleményre adott óvadék díja (2015-ben)

l!l. EÉékpapírok

Az Egyesület nem rendelkezik értékpapírokkal.

- lV. Pénzeszközök

1.sor Pénztár

2.sor Bankbetétek

,,c'' Aktív időbe!i eIhatárolások

2018.

54

192713

2018.

6

2018.

7 970

2019.

66

231 421

2019.

0

2019.

7 974

A2019-ben nem számoltunk el aktív elhatárolást

,,D'' Saját tóke alakulása

A növekedés megegyezik a 2019. évi pozitív eredmény összegével, mely

4 eFt.
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,,F'' Kötelezettségek

! !I. Rövid lejáratú kötelezettségek

,,G'' Passzív időbeli elhatárolások

4.sor

8.sor

11.sor

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív elhatárolások

SzállítÓi kötelezettségek

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

Jogd íj kÖtelezettségek

ebből felosztásra váró jogdíj

ebből függo jogdíjak

ebbol kifizetésre váró jogdíj

2018.

168 669

260

1 895

166 512

2 325
'131 884

32 303

2018.

368

2019.

207 517

712

I 706

205 099

1 772

160 840

42 487

2019.

697

Mérleg fordulónap után érkezett szolgáltatói számlák értéke.

Mérlegfőösszeg 2018. évhez viszonyítva 38 416 eFt - tal not.

Részletezve:
- 298 eFt

38 720 eFt
-6 eFt

Saját tőke
Kötelezettségek
Passzív elhat.

4 eFt
38 848 eFt

329 eFt
-765 eFt

38 416 eFt
-/ 9U UÍ-|

38 416 eFt

lV. Kiegészítések az eredmény kimutatáshoz

Vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása

Az EgyesÜlet nonprofit szervezet, a Reprográfiai Szövetségtől kapott jogdíjból

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

Felosztási Szabályzatnak megfelelően számítja ki az egyéni és kiadói jogdíjakra

eso jogdíj összegét.
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201 9. évi jogdíjfelosztási számítás

Reprográfiai Szövetségtől kapott összeg

2018. évi kamat

201 9-re tervezett működési költség

201 9-ben felosztandó, működési ktg' maradvány

2016-os felosztásból maradt fÜggő jogdíj hozzáadása

Felosztandó 100%

ebből kiadói keret 40 o/o

ebbol szerzői keret 60 o/o

159 312 604.-

25 687.-

159 338 291.-

- 32 000 000.-

127 338 291.-

2 325 363.-

129 663 654.-

15 464 270.-

',45127 924.-

58 051 170.-

87 076 754.-

A jogdíjfelosztás számításánál, a tÖrvény előírásának megfelelően az előző évi

működési költség maradványát,2 325 eFt _ ot, valamint a 2016-os fÜggőszámlán

lévo 15 464 eFt- ot hozzáadtuk a felosztandó összeghez.

" Egyénijogdíjak
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 közti felosztás kulcsai:

szépirodalom/ifjÚsági és gyermekirodalom (41,04 %), ismeretterjeszto művek 8,50
o/o), szakirodalom/tankönyv/ tudományos művek (46,11%) és egyéb (4 ,35%).

Az egyes jogosulti csoportokon belÜl, egy egységre, azaz egy oldalra és
átlagos műre (200 oldal) jutó jogdíjak összege a szerzókre vonatkozÓan:

- szakirodalom, tankönyv és tudományos mű tekintetében 1 oldalára 40,15

Ft, egy átlagos műre 8 030.- Ft,

- szépirodalom, valamint ifjúsági és gyermekirodalom 1 oldalára 35,73 Ft, egy

átlagos műre 7 146.- Ft,
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- ismeretterjeszto műveknél 1 oldalra 7,40 Ft, egy átlagos műre 1 480.- Ft,

- egyéb miivek esetén 1 oldalra 3,79 Ft, egy átlagos műre 758.- Ft jutott.

2019-es felosztásból az egyéni jogdíjra jutÓ összeg 87 077 eFt. A kifizetések után

még nyilvántartott, kifizetendő jogdíj 7 062 eFt és a fÜggoszámlára 49 060 eFt-ot

vezettÜnk át'

2019_ben kifizetett, elszámolt és kifizetésre váró jogdíjak az alábbiak.

Egyéni reprográfiaijogdíjak a normál felosztás alapjánO

Jogdíj megnevezése Kifizetett

2016-ban és korábban felosztott 106eFt

270 "

1188'
30 955

Melléklet

1. számú

2. számÚ

3. számú

4. számlj

Kifizetésre váró

5 879 eFt

3925 "

6148 "

7062"

Kifizetésre váró

9442 eFt

1157 "

A reprográfiai jogdij igénylésének elévÜlési ideje 5 év. A tárgyévben regisztrált,

a tárgyévet megelőző 2 évre járÓ elévülésen belÜli jogdíjakat a függőszámlán

rendelkezésre álló jogdijból tudjuk kielégíteni, míg a 2 évnél régebbi ( ez évben a

2014-15) évekre benyújtott, regisztrált jogdíj igényeket a korábban képzett

céltartalékból fizetjÜk. "

Egyéni iogdij - pótkifizetés, kompenzáció és elévülésen belüli jogdijak

egyénijogdíjak

2017-ben feloszt

2018-ban feloszt

2019-ben feloszt

Jogdíj megnevezése

Összevont kompenzációs

ElévÜlésen belüli jogdíj céltart.

Elévülésen belül 2016-os

(2017-es függorol)

ElévÜlésen belÜl 2017 -es

(2018-as függőről) 730 '' 8. számÚ

Kifizetett

383 eFt

624 "

270 "

Melléklet

5. számÚ

6. számú

7. számú

- Pót és kompenzációra elkülönített jogdíj 8 563 rFt
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KiadóiiogdU

A MASZRE a Közigazgatási és lgazságügyi 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 2019-es felosztásból a kiadói jogdíjra jutó összeg 58051 eFt, a

kifizetések után még kifizetendő kiadói jogdíj 238 eFt és a függoszámlára

átvezetett összeg 8 879 eFt.

2019-ben kifizetett és még kifizetésre váró kiadóijogd'Ijak az alábbiak

jogdíj megnevezése kifizetett

- 2016-ban és korábban felosztott jd. 0 eFt

- 2017-ben felosztottból 5 ''

- 2018-ban felosztottból 4 472 "

- 2019-ben felosztottbÓl 48 935 "

Kiadói jogd'i kompenzáció

melléklet kifizetésreváró

9. számú

10. számú

11. számÚ

5 eFt

3"
0"

238 "

- 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 iizleti évben

2018. 2019.
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Kifizetésre váró reprográfiaijogdíi_kötelezettségek alakulása a tárgyévben

és a megelőző úzleti évben

Nyitó kötelezettség értéke január 1-én

Tárgyévben beszedett jogdÍjak ténylegesen levont

kezelési kÖltség-bevételt nem tartalmazó értéke

Fttggo jogd Íjból felosztásba áthelyezett

Felosztandi jogdíjak egyéb alaptevékenységból

FelosztandÓ jogdíjak vállalkozási tevékenységbol

Tartalékképzés

Jogdíjak kulturális célÚ levonása

Jogdíjak- kifizetésre várÓ, fÜggő jogdíjak mint egyéb

kÖtelezettségekbe valÓ átvezetés

Záró kötelezettségek éÉéke december 31-én

Nyitó kötelezettség éÉéke január í-én

Tárgyévben felosztott jogd íjak értéke

FÜggó jogdíjból kifizethetóvé vált jogdíj

Céltartalék terhére eloírt kifizetések

PénzÜgyi rendezés

Átvezetés fÜggoszámlára

Záró kötelezettségek értél<e december 31-én

NyitÓ kötelezettségek értéke

Tárgyévben keletkezett nem azonosított vagy ismeretlen

helyen tartÓzkodÓ jogosulttal szemben

Tárgyévi felosztásba áthelyezett fÜggo jogdíjak *

Jogd íjkompe nzácior a és E H o kifizetésére e lsz.

Kifizethetové vált tételek jogdíja

PÓt és komp. jogdíjra elkÜlönített jogdíj

Záró kötelezettség éÉéke

1 959

131 608

30 046

23

.6465

- 154 846

2 325

2018.

26 356

154 790

30 046

114 987

63 902

32 303

2018.

98 131

67 827

-30 046

-3908

131 884

2325

1 29 085

15 464

26

- 145 128

1 772

2019.

32 303

145 128

10 167

765

- 87 937

- 57 939

42 487

2019.
'r31 884

57 939

- 15 464

-3 351

- 1605

- 8563

160 840

Függő reprográfiaijogdíjak értékének alakulása a tárgyévben és a megelőző évben
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A Kjk törvény szerint a 2017-es felosztásbÓl fel nem használt, a fÜggőszámlán

nyilvántartott, ki nem fizethetőnek minősÜlő jogdíjbevétel, 43 532 eFt go%-át

39 179 eFt - ot az éves beszámolÓ elfogadását követő 60 napon belÜl át kell adni

a Nemzeti Kulturális Alap számára.

Az EgyesÜlet 2019. évi eredménye 4 eFt nyereséggel zárult.

2019. évi mérleg főösszeg 23'| 701 eFt

Eredmény_ kimutatás

2018. 2019.

l. 01. sor Értékesítés nettó árbevétele 161 583 159312
Belföldi jogi bevét. kezelési ktg'nélkÜl 122 818 127 312

Belfoldi kezelési ktg.-ek bevétele 32 300 32 ooo

Egyéb értékesítés árbevétele

- képzett tartalék 6 465

- függo jogdijból felhasznált

02' Exportértékesítés nettó árbevétele

Az EgyesÜletnek sem vállalkozási tevékenysége, sem más jogkezelőtől származo
egyéb bevétele nincs.

Reprográfiai jogdíjbevételek részletezése

2018. 20í9.
_ Jogdijbevétel 122 B18 127 312

- Kezelési költség bevétel

- Becslési eljárással levont kezelési ktg. bevétel 32 300 32 000

- Tárgyévben levont, de passzívan elhatárolt

kezelési költség bevétel
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Elóző évben elhatárolt, tárgyévben feloldott

kezelési költség bevétel

Jogdíj bevételből képzett tartalék

kezelési költség bevételt nem tartalmazo értéke

FelosztandÓ jogd íjak egyéb alaptevékenység ből

Feloszta ndÓ jogd íjak vállalkozási tevékenység ből

Képzett tartalék 5o/o , illetve o%

Összesen

lll. sor Egyéb bevételek

Kerekítésből adÓdó egyéb bevétel'

lV. sor Anyagjellegű ráfordítások

Részletezve:

05. sor Anyagköltség

06. sor lgénybe vett szolgáltatás ért.

07. sor Egyéb szolgáltatás értéke

10. sor Jogdíj bevételbol felosztott jogdíj

11' sor Felosztandó jogdíj egyéb alaptev.

12. sor Felosztandó jd.vállalkozási tev.-bol

6 465

Osszesen í61 583

Fel osztott re p ro g ráfia i j o g d íj _kö ltségek részl etezése

2018.

Tárgyévben befolyt jogdíj-bevételek ténylegesen levont

159 312

2018.

0

20í8.

136 878

529

I 546

1 637

125 143

23

131 608

23

- 6465

125 166

2019.

129 085

26

129',,11

20í9.

1

2019.

140 609

423

I 520

1 568

129 085

26
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Az egyéb szolgáltatások tartalmazzáka2018. évi felÜgyeleti díj összegét, melynek

kiszámítása az alábbiak szerint lett elszámolva.

Ertékesítés nettó árbevétele (kapott jogdíj):

Egyéb bevétel:

PénzÜgyi bevétel:

FelÜgyeleti díj alapja

Felügyeleti díj összege:

V. sor Személyi jellegű ráfordítások

Részletezve:

14. sor Bérköltség

15. sor Személyi jellegri egyéb kifiz

16. sor Bérjárulékok

Vll. sor Egyéb ráfordítások

2019-ben nem volt egyéb ráfordítás

Vlll.sor Pénzügyi műveletek bevételei

kamatbevétel

161 582 925.-

261.-

25 687.-

161 608 873 x 0,5 o/o=

808 044.-Ft

2018.

17 680

14 320

552

2 808

2019.

18 270

15 316

233

2721

A személyijellegű ráfordítások összegének növekedése mindössze 3,3 o/o,

ezen belÜl a bérköltség növekedése 7,5 o/o, míg a személyi jellegű egyéb

ráfordítás jelentosen és a bérjárulékok 3 %-al csökkentek.

Vl. sor Értét<cs<it<kenés 2018. 2019.

583 446

A2019. évi beruházások után elszámolt értékcsökkenés összege a hasz-

nálatba vételkor azonnal elszámolt értékcsökkenés 148 eFt és a lineárisan

elszámolt értékcsökkenés 29B eFt -ból adódik'

2018.

6 479

2018.

26

2019.

0

2019.

29
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cash_flow kimutatás

s,..€,.,1i' Euör.
,iiELi

ffilsi
L;iií0ltr8ir,L

1.a,,
l.l.1Í

Í+|'r}] 11 4 -36,36%

, íib ;ú*YJlLi

,(+/i).r 11 4 -36,36%

z ft, lli 583 446 76,500/0

3. g*zemotesékv.é#$ #iüi #"1trtÍib]$iiiÍiillliillillli:ll : {.+Í;} 0 0
rli4ii, o-stffil. €iál.€s1és falh,á*2+l*táél.kl;lt'nbéÉé ,l:. i L*.-7r:T,:: 3733 -765 -20.490/o

5-:i *.rj1\,1: 0 0
.6:: S'áÍlítói kótelezettsések változása I {+/-} I -1 655 450 -27.19%
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V. Tájékoztatő adatok

Az EgyesÜlet igazgatója megbízásijogviszonyban látja el feladatát.

A két főállású és egy megbízásijogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló látja el a

szü kséges feladatokat.

Az igazgatÓ d íjazás a 23o 000'-Ft/hó

A gazdasági vezető díjazása 250 000'-Ft/hó

A szakmai referens munkabére 363 000.-Ft/hó

A gazdasági referens munkabére 330 000.-Ft/hó

Az Egyesület könyvvizsgálója a könyvvizsgálaton túl - tekintettel a sajátos könyviteli

szabályokra - gazdasági tanácsadást is végez számunkra, díjazása nem növekedett,

105 833.-Ft/hÓ (mely összeg az Afá-t is tartalmazza).

2014 januárjától az EgyesÜlet jogi képviseletét a Hegymegi-Barakonyi Baker &

McKenzie Ügyvédi lroda látja el, a bruttó éves díj összege 1314 000.-Ft volt'

Az EgyesÜlet más tisztségviselői részére tiszteletdíjat nem fizetett.

A beszámolÓt Székely Lászlóné készítette, PM igazolvány száma. 122255

Budapest, 2020.03.11.

A+RL^
Zentai Péter LászlÓ

igazgató
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