A Magyar Szak- es Szepirodalmi Szerzok es Kiad6k
Reprognifiai Egyesliletenek
Tagsagi Szabalyzata

Jelen Tagsagi Szabalyzat ertelmeben a Magyar Szak- es Szepirodalmi Szerz6k es Kiad6k
Reprografiai EgyesUletehez (a tovabbiakban MASZRE) valamennyi erintett belfoldi
reprogrMiai jogdijigenyre jogosult - a Belepesi nyilatkozat kitOltesevel es alairasaval
megbizast adva a kozos jogkezelesre - csatlakozhat az alabbi feltetelek szerint:

1.1. a szakirodalom tertiileten tevekenyked6 irodalmi szerz6k, es mlifordit6k (kizar6lag
maganszemelyek) a ILl. pontban meghatarozott feltetelek szerint (a tovabbiakban:
szakirodalmi szerz6k),
1.2. az 1. 1. pontban meghatarozott szakirodalmi szerz6k orokosei (maganszemelyek,
gazdalkod6 szervezetek, egyeb, jogi szemelyiseggel rendelkez6, vagy nem
rendelkez6 szervezetek) a 11.2. pontban meghatarozott feltetelek szerint (a
tovabbiakban: orokosok),
1.3. a szepirodalom terUleten tevekenyked6

irodalmi szerz6k, es mlifordit6k (kizar61ag
maganszemelyek)
a II. 1. pontban meghatarozott
feltetelek szerint (a
tovabbiakban: szepirodalmi szerz6k),

1.4. a 1.3. pontban meghatarozott szepirodalmi szerz6k orokosei (maganszemelyek,
gazdalkod6 szervezetek, egyeb, jogi szemelyiseggel rendelkez6, vagy nem
rendelkez6 szervezetek) a II.2. pontban meghatarozott feltetelek szerint (a
tovabbiakban: orokosok),
1.5. konyv- es foly6irat kiad6k (gazdalkod6 szervezetek Ptk 685. § (c) es egyeb jogi
szemelyek) a 11.4.pontban meghatarozott feltetelek szerint.

11.1. Szerzok (a jelen Tagsagi Szabalyzat 1.1. es 1.3. pontjaban megjelolt szemelyek
egyUttesen)
Az EgyesUlet tagja lehet a devizajogszabalyok szerint belfoldinek tekintend6
olyan, dont6en a szakirodalom es/vagy a szepirodalom terUleten mlikod6
irodalmi szerz6, akinek a jelen Egyesiilet rnegalakitasat, illetve a tagfelveteli
kerelern keltenek evet rnegelozo 2 naptari even beWI evenkent, valarnint a
tagsag fennallasa alatt is folyamatosan evi, a Vezetoseg altai meghatarozott
szamu zrasa, kdzlemenye
rnegjelent, illetve jelenik
rneg foly6iratban.
A Vezet6segnek a tagsagi szabalyzat elfogadasaval egyid6ben hozott hatarozata

szerint a tagsagi feltetelt jelento kozlemenyek
kozlemeny. A
feltetel sze:mpl:mtj
veheto, amely

szama: evi egy
figyelembe

Az Egyestilet tagja lehet tovabba az a szakirodalom, vagy a szepirodalom
tertileten tevekenykedo irodalmi szerzo, akinek a MASZRE megalakitasat,
illetve a tagfelveteli kerelem keltenek evet megeloz6 naptari evben valamint a
tagsag fennallasa alatt
evenkent legalabb 1 konyve kertilt, illetve
kertil kiadasra.

Az Egyestilet tagja lehet az a 1.2. illetve 1.4. pontban koriilfrt szemely, aki a
1.1., illetve a 1.3. pontban megjelOlt szerzotol orokles utjan - ideertve a
torvenyes, a vegintezkedesen,
tovabba a kotelesreszi
igenyen, vagy ezekkel
azonos elbiralas ala eso jogintezmenyen
alapu16 oroklest - megszerezte
a
szerzOl vagyoni
jogokat,
vagy
azok
barmely
reszjogositvanyat,
orokosi
minoseget orokolesi bizonyitvany, jogeros teljes hatalyu hagyatekatad6 vegzes,
jogeros bir6sagi itelet, vagy ezzel egyenerteku bel-, vagy ktilfoldi kozokirat
tanusitja.
11.3. A II. 1., II. 2. pontban meghatarozott felteteleknek megfelelo szemely csak
abban az esetben lehet az Egyestilet tagja, ha az Egyestiletbe belepesekor (az
Egyestilethez csatlakozasakor)
nyilatkozik arr6l, hogy akar 0, akar kozeli
hozzatartoz6ja (Ptk.685.§b)pont) akar bel-, akar ktilfOldi, reprografiai kesztileket
gyart6, azzal kereskedo, vagy azt ellenertek fejeben tizemelteto szervezet, vagy szerzoi
muvek ertekesitesevel/felhasznalasaval
foglalkoz6 szervezet
vezetoje,
vezeto
tisztsegviseloje, vagy kepviseleti joggal rendelkezo tagja/alkalmazottja-e.

Az Egyestilet tagja lehet a mindenkor
hatalyos
statisztikai
besorolas
alapulvetelevel kiad6kent meghatarozhat6 gazdalkod6 tevekenyseget folytat6,
konyvet, vagy foly6iratot rendszeresen megjelenteto, a 1.5. pontban kortilfrt, a
deviza- es ktilkereskedelmi jogszabalyok szempontjab6l egyarant belfOldinek
tekintendo szemely, ha megfelel a II.4.1.-II.4.4. pontokban felsorolt feltetelek
mindegyikenek:
11.4.1. nem folytat a mindenkor hatalyos statisztikai besorolas alapulvetelevel
reprografiai
kesztilek
gyartasanak,
vagy
azzal
tOrteno bel-,
vagy
ktilkereskedelemnek, tovabba reprograjiai kesziilekkel ellenertek fejeben torteno
masolasnak minosiilo tevekenysegeket,
11.4.2. nem all sem bel-, sem ktilfOldi reprografiai kesztileket gyart6, vagy azzal
ktil-, illetve belkereskedelmet , illetve ellenertek- fejeben masolast folytat6
szemely vagy gazdalkod6 szervezet kozvetlen, vagy kozvetett tulajdonosi
ellenorzese alatt. Tulajdonosi ellenorzesnek tekintendo, ha a felsorolt szemelyek
vagy gazdalkod6 szervezetek barmelyike a kiad6 jegyzett tokejenek (indu16

vagyonanak, torzstokejenek, alaptokejenek) 75%-ot elero, vagy meghalad6
mertekben kozvetlen, vagy kozvetett tulajdonosa, es I vagy a kiad6 legfelsobb,
tulajdonosi donteseket hoz6 szerveben kozvetleniil, vagy kozvetve egyszerii,
vagy ezt meghalad6 szavazattObbseggel, vagy olyan, a szavazattabbseget el nem
ero szavazatszammal vagy a szavazatszamt61 fliggetlen tObblet jogosultsaggal
rendelkezik, amely lehetove teszi a donteshoz6 szerv donteseinek meghataroz6
befolyasolasat.

11.4.3. a ILL pontban megjelolt tagsagi feltetelnek

megfelelo szerzoknek
legalabb 20 kozlemenye a kiad6 altaI kiadott valamely foly6iratban I konyvben
megjelent, illetve a tagsagi felteteleknek megfelelo szerzok legalabb 5 konyvet a
kiad6 adta ki,

11.4.4. a kiad6 jogszerii letrejotte (cegbejegyzes,

tarsadalmi szervezet, vagy
alapitvany eseten megyei/fovarosi bir6sagi jogeros bejegyzes, egyeni vallalkoz6
eseten vallalkoz6i igazolvany kelte, koltsegvetesi szerv eseten megfele10
nyilvantartasba vetel) 6ta legalabb at ev telt el -es ez alatt az ido alatt a kiad6
folyamatosan miikodik.

11.5. A II.I es a IL4. pontokban meghatarozott, megjelent kozlemenyek es
konyvek szamara vonatkoz6, tovabba a II. 3., a IIA.2. IIA.3., IIA.4. pontokban
meghatarozott feltetelek megletetol a Vezetoseg a tagfelvetel soran eltekinthet, ha
kulturalis szempontb61 indokolt, hogy az erintett szerzo (orokos) kiad6 az Egyestilet
tagja legyen. Ugyanezt a szabaIyt alkalmazni kell akkor is, ha a tag jelen Tagsagi
Szabalyzat szerint mar nem felel meg a tagsag feltete1einek.
A
Vezetoseg
megvalasztasaig a jelen pontban meghatarozott hataskort az alakul6 Kozgyiiles
gyakorolja.

11.6.1. foly6irat

az a szakirodalmi vagy szepirodalmi idoszaki lap, amely
folyamatosan legalabb at even at legalabb evente negy, legfeljebb heti egy
alkalommal je1enik meg,

11.6.2. konyv az ona1l6an,

ISBN szam alatt megjeleilo,
terjedelmii szakirodalmi vagy szepirodalmi mii,

legalabb harom iv

11.6.3. kozlemeny a legalabb 16 oldal terjede1mii, foly6iratban, vagy konyvnek
minosU1o gyiijtemenyes
szepirodalmi mii,

miiben

(Szjt

7.§)

megjeleno

szakirodalmi

vagy

11.6.4.

egy szerzo egy gyiijtemenyes miiben megjeleno,
a kozlemeny
terjedelmere vonatkoz6 kovetelmenyt nem kielegito miiveinek terjedelme a
tagsagi feltetel szempontjab61 osszeadhat6.
VII.6.5. konyv megjelenese
jelenti.

a megjelenes eveben a tagsagi feltetel teljesiteset

111.1.1. a III.2.1. pont szerint

vegzett tevekenyseg alapjan
SzabaIyzat szerint az oket a felosztas utan megilleto jogdijra,

111.1.2. reszt vehetnek az Egyestilet tevekenysegeben

a Felosztasi

es rendezvenyein,

az

AlapszabaIy es az Egyestilet egyeb szabaIyzatai szerint,

111.1.3. vaIaszthatnak
es vaIaszthat6k
AlapszabaIy rendelkezesei szerint,

az

Egyestilet

szerveibe

az

111.1.4. jogosultak

szerzoi jogi, illetve azzal szoros kapcsolatban all6
tigyekben a jogi kepviseleti tevekenysegre vonatkoz6 jogszabaIyok keretei
kozott, az SZMSZ eloirasainak megfelel6enjogi tanacsadasra.

111.2. Az Egyesiilet tagjai kotelesek
111.2.1. a MASZRE AlapszabaIyzatanak

III.2.1. pontban meghatarozott kozos
jogkezeles ellatasara az Egyestiletnek kizar6lagos joggal megbizast adni, tovabba
a Vezetoseg, ill. a Vezetoseg hatarozathozatalalg az Alakul6 Kozgyiiles altaI
megallapitott tagdijat megfizetni, es hozzaj<irulni ahhoz, hogy az Egyestilet a
Felosztasi SzabaIyzatban meghatarozott idopontig, vagy feltetel bekovetkezeseig
az "RSZ" altal az Egyestiletnek atadott jogdijakat ne ossza fel egyenileg, hanem
azokat a Vezetoseg altaI meghatarozott a reprografiai jogosultak kozos celjaira
forditsa.

111.2.2.1

az egyestileti
kozos jogkezeles
ellatasahoz,
tovabba
Wrvenyben megallapitott ad6k (ad6eI61egek) es egyeb kozterhek kifizeto
altaI Wrteno levonasahoz sztikseges adatokat - ideertve a megfelelo
szemelyes adatokat is - valamint az adatokban bekovetkezett valtozasokat
az Egyestilettel kozolni,

111.2.2.2. barmely egyestileti tisztsegre (vezetosegi, FB, vagy barmely
egyeb, az Egyestilet altaI letrehozand6 bizottsagban val6 tagsag) Wrteno
je16lese eseten nyilatkozni arr61, hogy az Egyestiletbe Wrtent belepese
6ta allt-e be vaItozas abban, hogy a tag ak<ir bel-, akar ktilfoldi,
reprografiai kesztileket gyart6, vagy azzal ktil-, illetve belkereskedelmet,
illetve ellenertek fejeben masolast folytat6 szervezet vezetoje, vezeto
tisztsegviseloje, vagy kepviseleti joggal rendelkezo tagja/alkalmazottja-e,

111.2.3.

hozzajarulni ahhoz, hogy az Egyestilet a III.2.2.1. pontban felsorolt
adatokat kezelje, es azokat, ha jogszabaly igy rendelkezik, vagy a kozos
jogkezeles ellatasahoz egyebkent sztikseges, bel-, vagy ktilf6ldi harmadik
szemelyekkel kozolje, valamint tovabbitsa, bel-vagy ktilfoldi harmadik szemely
reszere azzal a cellal, hogy ezen harmadik szemely az adatokat kezelhesse kozos
jogkezelesi feladatainak ellatasa erdekeben.

V.2. A szepirodalmi szerzok osztaIya.

Ebbe az osztaIyba a 1.3. es II. 1. pontban meghatarozott felteteleknek
szerzok, es a VIA. es 11.2. pontban meghatarozott
felteteleknek
orokosok tartoznak.

megfelelo
megfelelo

V.3. Kiad6k osztaIya.

Ebbe az osztaIyba
tartoznak.

alIA.

pontban

meghatarozott

felteteleknek

megfelelo

1A Vezetoseg 3/200 l.lV sz. hatarozataval elfogadott es a
99/2007 V. Sz. Hatarozattal m6dositott SzabaIyzatl

kiad6k

