Megállapodás

A Magyar Reprográfiai Szövetség
(székhelye: Bp. 1012., Pálya u. 4-6., képviseli: Vaskovics Péter igazgató, rövidített nevén és a
továbbiakban: RSZ), és tagjai az

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
(székhelye: 1016 Bp., Mészáros u. 15-17., képviseli: Dr. Szinger András főigazgató, rövidített
nevén és a továbbiakban: ARTISJUS),

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Szervezete
(székhelye: 1055 Bp., Falk Miksa u. 30., képviseli: Sárkány Győző elnök, rövidített nevén és a
továbbiakban: HUNGART)
MASZRE Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete
(székhelye: 1073 Bp., Kertész u.41., képviseli: Bart István elnök, rövidített nevén és a
továbbiakban: MASZRE) és a
REPROPRESS Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete
(székhelye: 7627 Pécs, Engel János utca 8 . , képviseli: Hivatal Péter elnök, rövidített nevén és a
továbbiakban: REPROPRESS) között

- a Szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. Törvény (Szjt.) 21.§ (1) bekezdésében meghatározott
reprográfiai jogdíjigény érvényesítése és a beszedett jogdíjaknak az Szjt. 21.§ (6) és (7)
bekezdésében meghatározottak szerinti átadása tárgyában.

A megállapodás jogi alapja és előzménye:
1.

Az RSZ, az Szjt. 21. (1) bekezdésében meghatározott reprográfiai jogdíjigény jogosultjait az
Szjt. 21. § (8) bekezdésében és 85.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelező közös jogkezelés
alapján képviselő, közös jogkezelő egyesületek országos szövetsége.

2.

Az RSZ Alapszabályának IV.4 pontja értelmében az RSZ tagjai kötelesek egymással és a
Szövetséggel olyan megállapodást kötni, amelynek tárgya, hogy az Szjt. 21 .§ (1) bekezdése
szerinti jogdíjigény érvényesítésén belül a jogdíjigény felhasználókkal szembeni érvényesítését
és a beszedett jogdíjak egyedi felosztás nélküli átadását az RSZ, míg az átadott jogdíjak egyedi
felosztásához szükséges nyilvántartások vezetését és a jogdíjak bel- és külföldi jogosultaknak
történő felosztását a reprográfiai jogdíjigény valamennyi érintett jogosultját képviselő tagok
végzik.

3.

Az RSZ és tagjai, a jogdíjigény érvényesítése és a tagok közti felosztása tárgyában a 2003.
február 13-án, 2004. március 22-én, és 2005. március 29-én és 2010. március 25-én kötött
szerződéseinek módosítása helyett, különös tekintettel az időszaki lapkiadók reprográfiai
jogdíjainak felosztására alakult REPROPRESS közös jogkezelési tevékenységével érintett
jogosultak körére és az ARTISJUS kérelmezni kívánt zeneszövegírók reprográfiai jogdíj
igényének képviseletét érintő közös jogkezelési tevékenységére 2011. március 31-én az alábbi új
megállapodást kötötték.

4.

A jogdíjak közvetlen felosztását végző tagok az Szjt. 21 .§ (7) bekezdésében meghatározott
lehetőséggel élve a fénymásolási szokásokról készített felmérés eredményeire is figyelemmel
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határozták meg a jogosultak közti jogdíj felosztás arányait. Ezen arányok alapján kell kiszámítani
és jelen megállapodásban is rögzíteni az RSZ által beszedett, kezelési költséggel csökkentett
reprográfiai jogdíj tagok közti felosztásának arányát.
7.

Az Artisjus az Szjt. 2004. május 1-én hatályba lépett módosítását követően, - amely a kották
magáncélú másolásának tilalmát vezette be, - a szövetségben való tagsági viszonyának
fenntartása mellett - a 2004. május 1 -ét követően befolyt reprográfiai díjból való részesedésre
nem tartott igényt. Az ARTIJUS a 6. pontban említett fénymásolási szokásokról készített
felmérés eredményeinek az ismeretében a jövőben a zeneszövegírók képviseletében kíván az
RSZ tagjaként az RSZ munkájában és közös jogkezelési tevékenységében részt venni, és a
beszedett reprográfiai jogdíjból részesedni. Az ARTISJUS kötelezettséget vállal arra, hogy
2011.december 31-ig kéri a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a közös jogkezelők
nyilvántartásának módosítását, akként, hogy az ARTISJUS közös jogkezelési tevékenysége
között a zeneszövegírók javára a reprográfiai jogdíj tekintetében végzett közös jogkezelési
tevékenység is a nyilvántartásba kerüljön. Az ARTISJUS kötelezettséget vállal arra, hogy
nyilvántartási adatainak módosulásáról az RSZ-t értesíti. RSZ kötelezettséget vállal arra, hogy
az ARTISJUS nyilvántartásbeli adatainak módosítását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalánál kezdeményezi saját nyilvántartási adatainak módosítását akként, hogy a képviselt
jogosultak között a zeneszövegírók is megjelenjenek.

8.

Reprográfiai jogdíjak beszedése és felosztása
8.1. Az RSZ az általa gyakorolt közös jogkezelési tevékenység: a fénymásolással, vagy más
hasonló módon, papíron, vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történő többszörözéssel
érintett bel- és külföldi szerzői jogi jogosultak - magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigényének érvényesítése /az Szjt. 21. § (1) és (3) bekezdése/ körében az Alapszabályában,
a Közgyűlési Határozatokban és a Belső Szabályzataiban foglaltaknak megfelelően a
reprográfiai díjat megállapítja és a díjfizetésre kötelezettektől beszedi.
8.2. Az RSZ a 8.1.pontban vállalt kötelezettség tekintetében nyilvántartást vezet a közös
jogkezeléssel érintett felhasználásokról, a reprográfiai díjfizetésre kötelezettekről.
8.3. Az RSZ a beszedett és a kezelési költséggel csökkentett reprográfiai díjat egyedi felosztás
nélkül tagjai részére az Szjt. 21.§ (6) és (7) bekezdésében foglaltak szerint átadja.
8.4. Az RSZ, tagjainak a felhatalmazása alapján a külföldi reprográfiai jogdíjigényt érvényesítő
társaságokkal az Szjt. 88.§. (1) b.) 2. pontja alapján tényleges jogdíjmozgással nem járó „B"
típusú szerződést köt.
8.5. Az RSZ tagjaként az ARTISJUS, a HUNGART, a MASZRE és a REPROPRESS
•
a közös jogkezelést végző szervezetekről vezetett nyilvántartásban megjelölt - közös
jogkezeléssel érintett - jogosultak, valamint müveik adatait az Szjt. 88. §.(1) f) 2. pontja alapján
nyilvántartja, és
•
az RSZ által átadott jogdíjat Felosztási Szabályzata és más Belső Szabályzata szerint az
Szjt. 88.§.(1) f) 5. pontja alapján a jogosultaknak felosztja, valamint
•
a külföldi reprográfiai jogdíjigényt érvényesítő társaságokkal az Szjt. 88.§.(1) b) 2. pontja
alapján kölcsönös képviseleti szerződéseket köt amennyiben jelen megállapodás, vagy annak a
kölcsönös képviseleti szerződések megkötésére vonatkozó 10.2. pontja hatályát vesztené.

9.

A Reprográfiai díj tagok közti felosztásának arányai:
9.1. Az RSZ a beszedett, és - a Közgyűlés Határozatával megállapított - kezelési költséggel
csökkentett reprográfiai díjat minden évben a hatályos Közgyűlési Határozatban meghatározott
időpontban tagjainak, az alábbiakban meghatározott arányok szerint átadja.
A 2010-ben beszedett reprográfiai díjak tekintetében 2011-ben:
Szak- és szépirodalmi szerzők és könyvkiadók képviseletére tekintettel: MASZRE: 81,2 %,
Vizuális művek szerzőinek képviseletére tekintettel: HUNGART: 13 %,
Időszaki lapok kiadói képviseletére tekintettel REPROPRESS: 5,8 %
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A 2011-ben beszedett reprográfiai díjak tekintetében 2012-ben és ezt követően mindaddig,
ameddig a tagok - a törvényi felhatalmazással élve - ettől eltérő arányokban nem
állapodnak meg:
Szak- és szépirodalmi szerzők és könyvkiadók képviseletére tekintettel: MASZRE: 77,7 %,
Vizuális művek szerzőinek képviseletére tekintettel: HUNGART: 13,5 %,
Időszaki lapok kiadói képviseletére tekintettel REPROPRESS: 5,8 %
Zeneszövegek, dalszövegek szerzőinek képviseletére tekintettel: ARTISJUS: 3 %
Amennyiben az ARTISJUS közös jogkezelők nyilvántartásába bejegyzett adatainak 7.
pontban szabályozott módosítására nem kerül sor, a jogdíjak a 2010-ben beszedett és
2011-ben alkalmazott felosztási arányok szerint kerülnek átadásra mindaddig, ameddig a
tagok ettől eltérő arányokban nem állapodnak meg.
10.

Kölcsönös képviseleti szerződések kötése:
10.1. A reprográfiai díjigényt érvényesítő társaságok országonkénti eltérő szervezeti
felépítésére, a magyarországi reprográfiai jogdíj nagyságára és a jogosultak nyilvántartásának
jelenlegi szintjére tekintettel egyelőre, az úgynevezett „B" típusú kölcsönös képviseleti
szerződések kötése ajánlatos.
A megállapodást kötő közös jogkezelő szervezetek egyúttal kifejezésre juttatják, hogy a külföldi
reprográfiai jogdíjra jogosultak képviselete hatékonyabban biztosítható amennyiben a tényleges
jogdíjmozgással nem járó „B" típusú szerződést, valamennyi magyarországi jogdíjra jogosult
képviseletében egy, a díjigény beszedésére létrejött közös jogkezelő szervezet az RSZ köti meg.
10.2. A HUNGART a MASZRE a REPROPRESS és az ARTISJUS jelen megállapodás
aláírásával továbbra is felhatalmazzák az RSZ-t, hogy reprográfiai jogdíjigényt érvényesítő,
ilyen jogdíjakat kezelő külföldi közös jogkezelő társaságokkal úgynevezett „B" típusú kölcsönös
képviseleti szerződést kössön.
10.3. Az RSZ a képviselt valamennyi reprográfiai jogdíjra jogosult képviseletében mindazon
reprográfiai jogdíjat érvényesítő külföldi szervezettel megköti a „B" típusú szerződést,
amelyektől erre irányuló szerződési ajánlatot kap, illetve amely az RSZ erre irányuló ajánlatát
elfogadja.
10.4. Az RSZ a 10.2. pontban kapott felhatalmazás alapján megkötött kölcsönös képviseleti
szerződéseinek hatályát, /naptári/ évente a tagjai által kapott felhatalmazás alapján tartja fenn,
illetve hosszabbítja meg.
10.5. Az RSZ minden, a 10.2. pontban kapott felhatalmazás alapján kötött kölcsönös képviseleti
szerződés megkötéséről és annak hatályáról tagjainak évente az első, a költségvetés
elfogadásával egyidejűleg tartott közgyűlésen írásban beszámol.
10.6. A HUNGART a MASZRE, a REPROPRESS és az ARTISJUS kijelentik, hogy
mindaddig, amíg egy adott külföldi országban a reprográfiai jogdíjra jogosultak jogainak közös
kezelését végző bármely szervezet és az RSZ között a „B" típusú szerződés hatályban van, az
adott külföldi országban működő más közös jogkezelő szervezettel nem kötnek reprográfiai
díjra vonatkozó más típusú kölcsönös képviseleti szerződést.
10.7. A HUNGART a MASZRE a REPROPRESS és az ARTISJUS jelen megállapodás
aláírásával kijelentik, hogy amennyiben jelen megállapodás, vagy annak a kölcsönös képviseleti
szerződések megkötésére vonatkozó 10.2. pontja hatályát vesztené, a külföldi reprográfiai
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jogdíjigényt érvényesítő közös jogkezelő szervezetekkel a kölcsönös képviseleti szerződéseket
megkötik.

A Budapesten, 2011. március 31-én létrejött megállapodást a felek képviselői az RSZ május 5-i
közgyűlésén aláírásukkal megerősítették.
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