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Statisztikai számjel: 
18177411-9112-529-01 
 
Fővárosi Bíróság Száma: 
7PK60738/2001/3 
 

 
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 
a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 

 

2020. évi mérlegbeszámolójához 

 

                                I.   A szervezet bemutatása 

 

       A Fővárosi Bíróság 2001.11. 20-án jegyezte be, a 7.Pk.60738/2001/3  hat. szám 

alatt a társadalmi szervezeteknél,  nyilvántartási száma: 01/01/9674. 

Az Alapszabály kelte: 2001.09.28. 

Cégforma: Egyesület 

Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47- 49. 

Internetes honlapjának címe: www.maszre.hu 

 

Az Egyesület közhasznú jogállása 2014. június 1-jei hatállyal törölve lett. 

2020 -ban a MASZRE-ben szervezeti változás nem történt. 

       A MASZRE tagjainak száma az év során további 53 -mal  bővült, 

december 31-én 1074 tagja van az Egyesületnek.  Összetételét tekintve, 53 kiadói,  

510 szakírói és 511 szépíró tag van. 

 

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

kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. 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 az, 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 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. 

Az Egyesület éves beszámolóját Sumonyi Papp Zoltán elnök (1133 Budapest, 

Pozsonyi út 50.) illetve Zentai Péter László igazgató (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 

  

 

                                          II. Beszámoló formája 

 

        Az Egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapelveivel 

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

egyéb jogszabályi előírásból következően, eltérő beszámolókészítési és 

könyvvezetési szabályokat alkalmazza a 479/2016. (XII. 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. 

 

III. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz, mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 „A” Befektetett eszközök 

- Immateriális javak. 

         Az eszközök értékcsökkenése a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló, 1996.évi LXXXI.törvény 1-es és a 2-es számú mellékletében 

meghatározott kulcsok alapján történt. 

          Az Egyesület 2020-ban 31 eFt- értékben vásárolt egy ESET NOD 32-es   anti- 

          virus programot a számítógépekhez.  
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                                                              Nyitó       Növekedés      Csökkenés     Záró 

Bruttó érték                                             148              30                     0              178 

Elszámolt értékcsökkenés                      148              30                     0              178 

Nettó érték                                                0                  0                     0                 0 

 
A nulla nettó értékű szellemi termékeket és eszközöket, a „0”-ás nyilvántartási 

számlákon vezetjük.    

 

„B” Forgóeszközök 

 -   I. Készletek                                                             2019.                     2020. 

                                                                                         0                              0 

 

- II. Követelések                                                       2019.                     2020.   

                     1.sor   Követelések szolgáltatásból           0                               0 

                5.sor   Egyéb követelések                        214                         214 

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

 

- III. Értékpapírok    

Az Egyesület nem rendelkezik értékpapírokkal.   

- IV. Pénzeszközök                                                 2019.                      2020. 

                 1.sor   Pénztár                                         66                            72   

                 2.sor   Bankbetétek                         231 421                    230 431 

 

„C” Aktív időbeli elhatárolások                                2019.                      2020. 

                                                                                        6                              0 

        A 2019-ben nem számoltunk el aktív elhatárolást 

„D” Saját tőke alakulása                                           2019.                       2020. 

                                                                                   7 974                        7 974 

 

        Saját tőke változatlan, mivel a 2020. évi eredmény értéke nulla. 

 

„E”  Céltartalék változása  

                                          Nyitó érték     Felhasználás        Új képzés       Záró érték 

                                            15 513              768                       0                    14 745 
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„F” Kötelezettségek 

         III. Rövidlejáratú kötelezettségek                    2019.                      2020. 

                                                                                  207 517                207 665 

 

 4.sor       Szállítói kötelezettségek                            712                    4 649 

 8.sor       Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek       1 706                       906 

      11.sor      Jogdíj kötelezettségek                        205 099                 202 110  

                      ebből felosztásra váró jogdíj                   1 772                    2 162 

                      ebből függő jogdíjak                            160 840                153 886 

                ebből kifizetésre váró  jogdíj                 42 487                  46 062 

 

„G” Passzív időbeli elhatárolások                               2019.                   2020. 

                                                                                         697                       333 

           Mérleg fordulónap után érkezett szolgáltatói számlák értéke. 

                                                                      

 

Mérlegfőösszeg   2019. évhez viszonyítva 984 eFt - tal csökkent. 
   
Részletezve: 

Befektetett eszközök                   0 eFt          Saját tőke                             0 eFt 

Forgóeszközök                       -984 eFt          Kötelezettségek               148 eFt 

Aktív elhatárolások                      0 eFt          Passzív elhat.                 -364 eFt 

Jogdíjból képzett céltartalék                                                                  -768 eFt 

                                                - 984 eFt                                                -984 eFt 

  

 

                          IV. Kiegészítések az eredmény kimutatáshoz 

 

Vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása 

 

      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 jogdíj összegét. 
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2020. évi jogdíjfelosztási számítás 

 

Reprográfiai Szövetségtől kapott összeg                             159 784 823.- 

2019. évi kamat                                                                            24 948.- 

                                                                                              159 809 771.- 

2020-ra tervezett működési költség                                      - 31 000 000.- 

                                                                                              128 809 771.- 

2020-ban felosztandó, működési ktg. maradvány                     1 772 200.- 

                                                                                              130 581 971.- 

2020-ban felosztható, 2018-as jogdíjról lemondott 

jogosultak jogdíjának összege                                                     120 773.- 

Felosztandó 100%                                                               130 702 744.- 

 

- ebből kiadói keret 40 %                                                    52 281 098.- 

- ebből szerzői keret 60 %                                                  78 421 646.- 

 

A jogdíjfelosztás számításánál,  a törvény előírásának megfelelően az előző évi 

működési költség maradványát, 1 772 eFt – ot. Növeltük  a felosztandó összeget a 

2018-as  jogdíjukról lemondott jogosultak jogdíjának összegével, 120 773.-Ft-al. 

 

Egyéni jogdíjak 

Az egyéni jogdíjak 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 (38,16 %), ismeretterjesztő művek 8,24 

%), szakirodalom/tankönyv/ tudományos művek (49,80 %) és egyéb (3,80 %). 

Az egyes jogosulti csoportokon belül, egy egységre, azaz egy oldalra és 

átlagos műre (200 oldal) jutó jogdíjak összege a szerzőkre vonatkozóan: 

- szakirodalom, tankönyv és tudományos mű tekintetében 1 oldalára 39,05 

Ft, egy átlagos műre 7 810.- Ft, 

- szépirodalom, valamint ifjúsági és gyermekirodalom 1 oldalára 29,93 Ft, egy 
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- átlagos műre 5 986.- Ft, 

- ismeretterjesztő műveknél 1 oldalra 6,46 Ft, egy átlagos műre 1 292.- Ft,  

- egyéb művek esetén 1 oldalra 2,98 Ft, egy átlagos műre 596.- Ft jutott. 

 

2020-es felosztásból az egyéni jogdíjra jutó összeg 78 421 646 eFt. A kifizetések 

után még nyilvántartott, kifizetendő jogdíj 6 501 eFt és a függőszámlára 41 997 

eFt-ot vezettünk át. 

 

       2020-ban kifizetett, elszámolt és kifizetésre váró jogdíjak az alábbiak. 

 

                 Egyéni reprográfiai jogdíjak a  normál felosztás alapján 

 

      Jogdíj megnevezése      Kifizetett    Melléklet  Lemondott   Kifizetésre váró  

- 2016-ban és előtte felosztott        161 eFt      1. sz.                                  5 719 eFt 

- 2017-ben feloszt. 2016-os            260 ”          2. sz.                                  3 667 ” 

- 2018-ban feloszt. 2017-es            744 ”          3. sz.                                  5 404 ” 

- 2019-ben feloszt. 2018-as         1 549 ”          4.  sz          121                  5 392 ”    

-    2020-ban feloszt.2019-es         29 921 ”          5. sz.                                  6 501 ” 

 

A  reprográfiai jogdíj  igénylésének elévülési ideje 5 év.  A tárgyévben regisztrált, 

a tárgyévet megelőző 2 évre járó elévülésen belüli jogdíjakat a függőszámlán 

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

2015-16) évekre benyújtott, regisztrált jogdíj igényeket a korábban  képzett 

céltartalékból fizetjük. 

 

              Egyéni jogdíj – pótkifizetés, kompenzáció és elévülésen belüli jogdíjak 

 

        jogdíj megnevezése                  kifizetett      melléklet           kifizetésre váró 

     -   Összevont kompenzációs               373 eFt        6. sz.                 9 069 eFt 

     -   Elévülésen belüli jogdíj céltart.        118    ”         7. sz.                 1 039  ” 

     -   2020-ban reg. elév.belül- céltart      651   ”          8. sz.                    116  ” 

     -   2020-ban reg .Eib 2017-es 

         (2018-es függőszámláról)                823   ”          9. sz.                    160 ” 

     -   2020-ban reg. Eib.2018-as           
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         (2019-es függőszámláról)             1 168    ”        10. sz.                   233 ” 

     -   Pót és kompenzációra elkülönített jogdíj                                       8 563 ”  

                  

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 2020-as felosztásból a kiadói jogdíjra jutó összeg 52281 eFt, a kifizetések 

után még kifizetendő kiadói jogdíj  125 eFt  és a  függőszámlára átvezetett összeg 

433 eFt. 

 

     2020-ban kifizetett és még kifizetésre váró kiadói jogdíjak az alábbiak 

 

                 jogdíj megnevezése                 kifizetett       melléklet    kifizetésre váró 

- 2016-ban és korábban felosztott jd.     0 eFt                                          5  eFt 

- 2017-ben felosztottból                          0  ”                                             3  ” 

- 2019-ben felosztottból                      237  ”              11. sz.                     1 ” 

- 2020-ban felosztottból                  51 723  ”             12. sz.                 125 ” 

 

Kiadói jogdíj kompenzáció 

 

- 2016-os kiadói kompenzációs jogdíjnál az előző évivel egyezően 64 eFt-ot 

tartunk nyilván. 
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Felosztásra váró reprográfiai jogdíj-kötelezettségek alakulása a tárgyévben és 

a megelőző üzleti évben 

                                                                                  2019.                              2020. 

 -    Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                                    2 325                            1 772   

 -    Tárgyévben beszedett jogdíjak ténylegesen levont 

kezelési költség-bevételt nem tartalmazó értéke                   129 085                         130 947 

- Függő jogdíjból felosztásba áthelyezett                                   15 464                                       0      

- Felosztandó jogdíjak egyéb alaptevékenységből                            26                                     25 

- Felosztandó jogdíjak vállalkozási tevékenységből                       -                                          - 

- Tartalékképzés                                                                    -                                      - 

- 2018-as jogdíjról lemondott jogosultak jogdíja                                                           121 

- Jogdíjak kulturális célú levonása                                                   -                                         - 

- Jogdíjak kifizetésre váró, függő jogdíjak mint egyéb         - 145 128                        - 130 703 

kötelezettségekbe való átvezetés            

- Záró kötelezettségek értéke december 31-én                        1 772                             2 162 

  

                                                                       

Kifizetésre váró reprográfiai jogdíj-kötelezettségek alakulása a tárgyévben 

 és a megelőző üzleti évben 

 

                                                                          2019.                        2020. 

- Nyitó kötelezettség értéke január 1-én                             32 303                            42 487 

- Tárgyévben felosztott jogdíjak értéke                                 145 128                          130 703 

- Függő jogdíjból kifizethetővé vált jogdíj                                10 167                              5 062 

- Céltartalék terhére előírt kifizetések                                          765                                 767 

- Pénzügyi rendezés                                                          -    87 937                          - 90 528 

- Átvezetés függőszámlára                                                -    57 939                         - 42 429 

- Záró kötelezettségek értéke december 31-én                  42 487                            46 062 

                         

 

Függő reprográfiai jogdíjak értékének alakulása a tárgyévben és a megelőző évben 

                                                                                     2019.                              2020. 

- Nyitó kötelezettségek értéke                                                   131 884                        160 840 

- Tárgyévben keletkezett nem azonosított vagy ismeretlen        57 939                          42 429 

helyen tartózkodó jogosulttal szemben 

- Tárgyévi felosztásba áthelyezett függő jogdíjak                      -15 464                               - 

- Jogdíjkompenzációra és EHO kifizetésére elsz.                       - 3 351                          -3 860 

- Kifizethetővé vált tételek jogdíja                                                - 1 605                        -  1 991    
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- Pót és komp. jogdíjra elkülönített jogdíj                                 - 8 563                                 0 

- 2017-es függőszámlán lévő  összeg 90%-ának átutalása  

az NKA részére                                                                                                         - 39 179 

- 2017-es függőszámlán lévő összeg 10%-ának átuzalása 

a MKKE részére                                                                                                          - 4 353 

- Záró kötelezettség értéke                                                    160 840                      153 886 

 

 

2020-ban a  Kjk törvény szerint a 2017-es felosztásból  fel nem használt, a 

függőszámlán nyilvántartott, ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjbevétel, 43 532 

eFt  90%-át az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül át kellett adni 

a Nemzeti Kulturális Alap számára. 2020.07.14-én ez megtörtént, majd 

2020.12.08-án a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének utaltuk 

át a 10%-ot 4 353 eFt-ot egy megállapodás keretében, a Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál és az Ünnepi Könyvhét megrendezésére. 

2021-ben a 2018-as felosztásból a fel nem használt, a függőszámlán 

nyilvántartott, ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjbevételt, 61 326 eFt-ot is a 

fentiekben leírtak szerint kell átadni. 

 

       Az Egyesület 2020. évi eredménye nulla. 

 

        2020. évi mérleg főösszeg 230 717 eFt  

 

 

Eredmény- kimutatás  

                                                                                          2019                         2020. 

I.    01. sor  Értékesítés  nettó árbevétele                    159 312                    159 785 

              Belföldi jogi bevét. kezelési ktg.nélkül              127 312                    128 785 

              Belföldi kezelési ktg.-ek bevétele                       32 300                      31 000 

              Egyéb értékesítés árbevétele  

                     - képzett tartalék                                              -                                 -  

                     - függő jogdíjból felhasznált                            - 

       02.  Exportértékesítés nettó árbevétele                        -                                 - 
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Az Egyesületnek sem vállalkozási tevékenysége, sem más jogkezelőtől származó 

egyéb bevétele nincs. 

 

 

                        Reprográfiai jogdíjbevételek részletezése 

                                                                                                2019.                         2020. 

- Jogdíjbevétel                                                              127 312                128 785  

- Kezelési költség bevétel 

     - Becslési eljárással levont kezelési ktg. bevétel        32 300                  31 000 

     - Tárgyévben levont, de passzívan elhatárolt 

       kezelési költség bevétel                                            -                               -   

       Előző évben elhatárolt, tárgyévben feloldott  

 kezelési költség bevétel                                            -                               - 

Jogdíj bevételből képzett tartalék                               - 

 

 

Összesen                                                                    159 312                 159 785 

 

 

 

Felosztott reprográfiai jogdíj-költségek részletezése 

                                                                                                2019.                    2020. 

Tárgyévben befolyt jogdíj-bevételek ténylegesen levont 

kezelési költség bevételt nem tartalmazó értéke                   129 085             130 946 

Felosztandó jogdíjak egyéb alaptevékenységből                           26                      25 

Felosztandó jogdíjak vállalkozási tevékenységből                            -                      -         

Képzett tartalék    

Összesen                                                                          129 111             130 971 

                                                                                                                   

 

 

  III. sor Egyéb bevételek                                                 2019.                     2020.                                                                                                            

                                                                                                1                          0 

  Kerekítésből adódó egyéb bevétel. 
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   IV. sor Anyagjellegű ráfordítások                                2019.                      2020. 

                                                                                        140 609                   141 848 

          Részletezve: 

           05. sor   Anyagköltség                                                 423                         285 

           06. sor  Igénybe vett szolgáltatás ért.                       9 520                      9 003 

           07. sor  Egyéb szolgáltatás értéke                           1 568                       1 589 

          10. sor  Jogdíj bevételből felosztott jogdíj              129 085                  130 946 

          11. sor  Felosztandó jogdíj egyéb alaptev.                     26                           25 

          12. sor  Felosztandó jd.vállalkozási tev.-ből                   -                              - 

   

Az igénybe vett szolgáltatások a könyvvizsgalói díjat, az ügyvédi költséget, a jogdíjak 

nyilvántartásához készített program állandó karbantartását és web hosting díjakból 

tevődik össze. 

          

 Az egyéb szolgáltatások tartalmazzák a 2019. évi felügyeleti díj összegét, melynek 

kiszámítása az alábbiak szerint lett elszámolva. 

 

        Értékesítés nettó árbevétele (kapott jogdíj):         159 312 604.- 

        Egyéb bevétel- 

        Pénzügyi bevétel:                                                          28 964 

        Felügyeleti díj alapja                                           159 341 568 x 0,5 %=  

 

               Felügyeleti díj összege:                             796 708.-Ft           

     

    V. sor Személyi jellegű ráfordítások                     2019.                       2020.   

                                                                                    18 270                      17 931 

           Részletezve: 

   14. sor Bérköltség                                            15 316                      15 726 

           15. sor Személyi jellegű egyéb kifiz                      233                           128 

   16. sor Bérjárulékok                                           2 721                        2 077 

 

           A személyi jellegű ráfordítások összegének csökkenése 2 %, mely a bérjáru- 

           lék százalékos csökkentésével magyarázható. 

21
17
12
0



12 

 

 

 

         VI. sor Értékcsökkenés                                   2019.                       2020. 

                                                                                    446                            31 

         A 2020. évi beruházások után elszámolt értékcsökkenés összege a hasz- 

         nálatba  vételkor azonnal elszámolt értékcsökkenés 31 eFt.  

         

      

        VII. sor Egyéb ráfordítások                             2019.                       2020.     

                                                                                      0                             0  

        2020-ben    sem volt egyéb ráfordítás 

 

       VIII.sor Pénzügyi műveletek bevételei           2019.                       2020. 

       kamatbevétel                                                        29                            26 
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Cash-flow kimutatás
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V. Tájékoztató adatok

Az Egyesület igazgatÓja megbízási jogviszonyban látja el feladatát.

A két főállású és egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalÓ látja el a

szÜkséges feladatokat.

Az igazgató d íjazás a 2020 .1 1 . 0 1 -tol 2B0 000.-Ft/hó

A gazdasági vezeto 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-tis tartalmazza).

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

McKenzie Ügyvédi lroda látja el, a bruttó éves díj összege 1 314 000'-Ft volt.

Az EgyesÜlet más tisztségviseloi részére tiszteletdíjat nem fizetett.

A beszámolÓt Székely Lászlóné készítette, PM igazolvány száma: 205413

Budapest, 2021.03 30.

&h;Tut
Zentai Péter LászlÓ

igazgató
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