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EÜ A% HRSZ 202®. évÉ Éves beszám®Eója

1. sz. mellékletben csatolva: Mérleg, Eredmény kimutatások, Kiegészítő melléklet, Közhasznúsági

jelentés, Cash Flow, Könywizsgáló jelentés
#E A% RSZ, HffiÉffiE közös j®gk©z®Eő Sz®Fv®%e# áEffaE ff®EyEaff®Eff EevékemységekFŐE

LS%őEőbeszám®Eó
A Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ) 2000.11. 08.-án kezdte meg tevékenységét. A Szövetséget
az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő lroda Egyesület és a HUNGART Vizuális Művészek Közös
Jogkezelő Szervezete alapította. A Szövetséghez csatlakozott a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők
és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE), valamint a REPROPRESS Magyar Lapkiadók
Reprográfiai Egyesülete is. A Magyar Reprográfiai Szövetséget, mint közös jogkezelő szervezetet a
Nemzeti Kulturális Őrökség Minisztere 2000. 09. 01.-én nyilvántartásba vette. Az erről szóló
közlemény a Magyar Közlöny 2000. évi 94. számában jelent meg. A Magyar Reprográfiai Szövetség,
mint közös jogkezelést végző szervezet felett a felügyeletet 2011. 01. 01.-től a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (SZTNH) látja el. A Szövetség célja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
Törvény (Szjt.) 21. § (1), (3) és (8) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, hogy a szerzői művek
fénymásolással vagy más hasonló módon (ún. reprográfiával) történő magáncélú másolására tekintettel
a szerzőket, illetve a részesedésre jogosultakat e tekintetben megillető díjakat megállapítsa, és a
díjigényt érvényesítse, illetve a beszedett díjakat a törvényben meghatározott arányban további
felosztás céljából átadja tatiainak, a szerzőket és részesedésre jogosult kiadókat közvetlenül képviselő
közös jogkezelő szervezeteknek. A Szövetség -mint közös jogkezelő szervezet - működését a szerzői
jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.)
szabályozza.

A szerzők és részesedésre jogosultak - szabad felhasználás miatt kieső jövedelmének
kompenzációjaként megállapított reprográfiai díjat az Szjt. 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a
reprográfiai készülékek gyártói, illetve az ilyen készüléket ellenérték fejében üzemeltetők kötelesek
megfizetni.
+

Az Szjt. 21. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ún. importőri díj megfizetésére nemcsak a
reprográfiára szolgáló készülékek gyártói, külföldön gyártott készülék esetében a jogszabály szerint
vámfizetésére kötelezett személyek, hanem a közösségen belüli behozatal esetében - vámfizetési
kötelezettség hiányában a készüléket az országba behozó és azt először belföldön forgalomba hozó
személyek egyetemlegesen kötelesek. A díj megfizetéséért az adott készülék összes belföldi
forgalmazója is egyetemlegesen felel. A díj megfizetéséért felelős gyártó, vámfizetésre kötelezett,
vagy vámfizetési kötelezettség nélkül a készüléket az országba behozó személy, illetőleg a készüléket
elsőként forgalomba hozó személy az Szjt. 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adat
szolgáltatására is köteles. Nevezettek minden hónap 10. napjáig kötelesek a RSZ-t tájékoztatni a
behozott, illetve a forgalomba hozott készülék mennyiségéről és fajtájáról, valamint a készülék gyártói
kibocsátási, illetve beszerzési áráról. A díjak megfizetése tekintetében fennálló egyetemleges
felelősségi foma miatt a készüléket az országba elsőként beszállító, forgalomba hozó a készülékek
további értékesítése alkalmával szerződésben rögzítheti, a reprográfiai jogdíj megfizetéséért való
felelősséget, illetve annak megfizetése esetén annak megtörténtét.

A reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltetők is kötelesek az ún. üzemeitetői
díjat megfizetni. Ilyennek minősülnek a fénymásolást végző szolgáltatók, "copy-shopok", de ugyanígy
az oktatási és kulturális intézmények is, ha ellenértékért, akár csak önköltségért lehetővé teszik a
másolást. Ezek közös jellemzője, hogy ellenértékért reprográfiai készülék használatát engedik a
[ékes, hogy a készülék nyilvános
nagyközönségnek. Az üzemeltetői díj megfizetése Szemp
ügyfél másol vagy a kiszo]gáló
helyen (pénzbedobós, kártyás gépek) található vagy
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személyzet,illetveaz,hogyazüzemeltetőerreacélrasajátkészülékethasználvagyannakcsakbérbelízingbevevője.
A reprográfiára szolgáló készülékek körét a Komány 158/2000 (IX.13.) Korm. Rendelete határozza
meg,idetartoznakafénymásológépek,multifunkcionálisberendezésekésnyomtatók.
A Magyar Reprográfiai Szövetség által megállapíto« éves díjszabást, 2011. 01. 01.-től az
igazságügyéft felelős miniszter hagyja jóvá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
kezdeményezésére lefolytato« eljárást követően. A jóváhagyoft díjszabást az egyesület a Magyar
Közlöny Hivatalos Értesítőjében teszi közzé. Az utolsó hatályos díjközlemény a Hivatalos Értesítő
2020. évi 68. számában jelent meg.
A Díjszabás 1. és 11. Fejezete a tételes díjakat, 111. Fejezete az általános rendelkezéseket tartalmazza.
Mind az importőrök, mind az üzemeltetők a Reprográfiai Szövetség által összeállítoft adatlapon

nyilatkozhatnak a jogdíjfizetéshez szükséges adataikról. Az adatlapokat az ügyfelek kérésére postán
vagy elektronikus úton küldi meg a Szövetség, illetve azok az RSZ honlapjáról is letölthetőek. Az
adatlapokvisszaérkezéseutánaSzövetségjogdíjfizetésiértesítőt,majdapénzügyiteljesítéstkövetően
számlát, illetve azzal azonos tartalmú bizonylatot küld. A jogdíjakat 2018. január 1-től nem terheli
ÁFA. A díjfizetés módjáról, a bejelentési határidőkről, illetve a bejelentés elmulasztásának
következményeiről az Szjt. 22. §-a rendelkezik.

A reprográfiai díjból olyan művek szerzői és a szerzőkkel jogviszonyban álló részesedésre jogosult
kiadó részesülhetnek, amelyeket jellegüknél fogva fénymásolással vagy hasonló módon magáncélra
könyvekben,
azok
részletei,
i
Í illetve
1
í_
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többszöröznek.
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^~^, __________ közzéteft írásművek,
zeneszövegek, képzőművészeti alkotások, szakmai és tudományos tanulmányok és ábrázolások,
vagyis a betűvel, grafikával, fényképpel kifejezeft nyomtatoft művek. A Magyar Reprográfiai
Szövetségnon-profitszervezet,melymindenévbenegyszerajogosultakat(szerzőketésarészesedésre
jogosultkiadókat)közvetlenülképviselőközösjogkezelőszervezetekszámáraátutaljaazáltalaelőző
évben beszedett jogdíjat. A Kjkt 12. § (1)-(3) és az Szjt. 21. § (6), (7) és (8) bekezdései alapján és az

érinte« közös jogkezelő szervezetek egymás közötti megállapodása határozza meg, hggy a beszede«
összegbőlatagszervezetekmilyenmértékbenésaránybanrészesülnek.Ajogosultakésarészesedésre
jogosultak műveinek nyilvántartását. és az eéyedi jogdíjfelosztást a tagsz?ryezetek felosztási
szabályzatuk alapján önállóan végzik. A külföldi jogosultak hazai, illetve a hazai jogosultak külföldi
képviseletével kapcsolatban, a tagok felhatalmazása alapján, az RSZ ún. B-típusú szerződéseket köt a
külföldi országok érintett közös jogkezelő szervezeteivel.
A reprográfiai díjak beszedése 2020. évben is folyamatos volt. A Szövetség a 2020. évben befolyt
díjakat, - a Szövetség és tagjai közö« 2016. 12. 15.-én létrejö« szerződés szerinti arányoknak
megfelelően -tastai részére 2021. májusában adja át.

Az RSZ a reprográfiai eszközökkel többszörözö« művek után járó díjigényt érvényesítését kötelező
közös jogkezelés keretében végzi, így felhasználási engedélyeket nem ad ki. Felhasználói kérés ebből
kifolyólag az RSZ-hez nem érkezett.
4*AMagyaFR©EBff®gFáffiaiS'#öw®ftségj®gúésiffámyÉtási#®EéHBÉtésémekfi©ÉFása

A Szövetség operatív irányítását az lgazgató végzi, az Elnök, aki szintén önálló aláírási joggal
rendelkezik, az lgazgató akadályoztatása esetén látja el a vezetési feladatokat. Kinevezésük öt-ötévre
szólésaKözgyűléshatáskörébetartozik.Aközgyűléstatagszervezetektörvényesképviselőialkotják,
szervezetenként egy-egy szavazattal. Felügyeleti hatásköre a Közgyűlésen kívül a tagszervezetek által

jelölt és a közgyűlés által megválasztoft háromtagú Felügyelő
~ i r Bizottságnak
..
Í 11 van.
____]_Í_.±_.,^11Jí+:^
Az egyesület
^1
a jogi ügyeket szerződéses ügyvéd bevonásával látja el.
nemzetközi ügyeit az lgazgató

A könywizsgálót a közgyűlé
4
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Az RSZ nem áll tulajdonosi jogviszonyban más gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel, illetve
ellenőrzése alatt sem áll ilyen szervezet.

Eö HHöámyÉöás dÉjffizásffi

A felügyelő bizottság tagjai és a vezető tisztségviselők részére 2020-ban kifizetett díjazás teljes

összegére és a részükre biztosított egyéb juttatásokra vonatkozó infomáció:
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Könywizsgálat
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,
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17 964

578

578

578
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A Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi megbízatásban
végzik. Az lgazgató részére gépkocsi használat biztosított.
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Jogdíjbevétel a kezelt vagyoni jogok fajtái és felhasználási módok szerint:
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67,7

221450

Üzemeltetők

32,3

105 668

100,0

327118

Összesen

A teljes bevétel bemutatása:
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Jogdíj bevétel
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Az RSZ kizárólag reprográfiai díjat szed be, illetve ezzel kapcsolatos pénzügyi és egyéb bevételt
realizál. Az RSZ a jogosultak részére egyéb szolgáltatást nem nyújt, vállalkozási vagy kiegészítő

tevékenységet nem végez. Az RSZ jogkezelésnek nem minősülő szolgáltatásokat - beleértve a

jogosultak közösségi céljára nyújtott szolgáltatást is -nem végez.
6E2 KÖEtség®kF® v®matk®zó pémzügyÉ imff®Fmációk

ASzövetségkizárólagreprográfiaijogdíjakbeszedésétvégzi,kötelezőközösjogkezeléskeretében.Az

összes működési és kezelési ráfordításokat költség-nemenként gyűjti, kezeli, és nem bontja meg a
kezelt vagyoni jogok fajtája szerint. A költségek közvetettnek minősülnek, és nem rendelhetőek azok

egy, vagy több vagyoni jogfajtához.
A 2020. évi összes működési és kezelési költségeit és ráfordításait az alábbi tábla tartalmazza:
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Anyagköltség

30 476

Igénybevett szolgáltatásokEgyébigénybevettszolgáltatásokBérköltség

1830

27 363

762

Egyéb személyi jellegű kifize±ésekBérjárulékok

4149
5625

Értékcsökkenési leírás

I

212

ÉgyPénzügyi
éb ráfordítás
(NKA díj nélkül)
ráfordítás

Mű

0
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Korrekció (fej lesztés értékcsökkenése veszteségként)

-367 58á8 13

6.3 Az RSZ működési köEtség aFámya a j®gdÉjb©véteEhez
szolgáltatás bemutatott költségének aránya a jogdíjbevétellel
Az RSZ által nyújtott közös jo{
összevetve 2020|ban 20,1°/o, a t

összevetve pedig 20,0% volt.
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Ő*4 A köEtségek fedezéséFe haszmáEt f®FFás®k

A költségek fedezésére a jogdíjbevétel és az alaptevékenységhez kapcsolódó Egyéb, és Pénzügyi
bevétel szolgál.
űHS A j®gdÉjb®véff®E®k ff®FHéF® ®szközöEt E©v®más®k

Az RSZ a működési költségeken kívül a jogdíjból - a lenti jogszabálynak (Kjkt)*] eleget téve - az
alábbi levezetés szerinti összeget (63 914 eFt) állapította meg:
S
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1

2020. évi re prográfiaijogdíjbevétel

2

- Működési költségek és ráfordítások

3

NKA-nak átadandó támogatás alapja (=1 -2)

4

Támogatás összege = támogatás alapja*0,25

327118

71464
255 655

63 914

A fenti összeget az RSZ 2021. május hóban utalja át az NKA részére.

#Sa6 A beszedetS j®gdÉjak ffeE®Sztása

A Szövetség a beszedett reprográfiai jogdíjat, hozzáadva az adott évben keletkezett pénzügyi és egyéb
bevételeit is, a működési költségek levonását követően tagjai részére a mindenkor hatályos
megállapodás szerint átadja. Ez képezi a tagok között felosztható jogdíjalapot. Az RSZ a működési
költségeken kívül ajogdíjból más célra nem von le (kivéve a 6.5 pont szerinti összeget).

„Indokolt költségnek" a közös jogkezelési tevékenység érdekében felmerült, azaz a reprográfiai díjak
beszedése, továbbítása, azaz a szervezet működtetése során felmerült költséget, ráfordítást kell
tekinteni. A tagok az éves kezelési költséget nem °/o-os fomában határozzák meg, hanem a
mindenkori, üzleti terv részét képező költségtervét hagyják jóvá.
Az RSZ-nél tehát a ±Qz±Lé._s_i költs_ég a jogdíjkezelés érdekében felmerült mindenkori működési költség,
amelyet %-os mértékben évente, a ténylegesen befolyt jogdíjbevétel arányában állapít meg. Ezt az
éves beszámolóban bemutatja az RSZ, amit a tagok évente határozattal fogadnak el.
®E7 A j®g®SuEEaEüaft ffi®gÉEE®Ső ögsz©g©kF© v®matk®zó pémzügyÉ Émff®ffmácüéEE

A jogosultak részére felosztott teljes összeg, a kezelt vagyoni jogok fajtái és a felhasználás módja
szerinti bemutatás :

í 44. § (1) Az Szjt. 20, es 21. §-ában meghatározott díjakból szármázó -a 39. § szerinti kezelési költséggel csökkéntett -

bevétel 25%-át ajogosultak érdekében kulturális célokra kell felhasználni.
45. § (2) Az Szjt. 20. és 21. §-ban meghatározott díjakat megállapító közös jogkezelő szervezet köteles a 44. § (1)
bekezdése szerinti összeget kulturális célokra az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül az NKA számára átadni.
Az NKA az átvett összeget a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben foglalt támogatási célokra használja fel az Szjt.

qűGyARREp#oüGffi#AiszövHSÉG
1012 Budapest, Pálya u. 4i5,
TelJFax: 214-73-63
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A felosztott jogdíjbevétel mű és teljesítmény fajtánként:
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Alapesetben az RSZ-nél a tárgy évben a működési költségek levonása és a felosztást követően nem
marad számviteli eredmény. A Szövetség tagjai azonban 2018. évi közgyűlésük 2018/10. sz.

határozatával infomatikai és szoftver fejlesztésről döntöttek, melyet a saját tőke terhére kell
megvalósítani. Ez számvitelileg azt jelenti, hogy a fejlesztéssel létrejöft eszközök és szoftverek az
amortizációjukon keresztül, mint kimutatoft veszteség fogják a saját tőkét csökkenteni. Ez 2020-ban 3
581 eFt volt, így a 2020. évi Eredmény az alábbiak szerint alakult:
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A reprográfiai díjak átadására a díjra jogosult tagszervezetek számára az Éves Beszámoló elfogadását
követő 30 napon belül kerül sor. Ez 2021 májusában várható.

A beszedett, de ajogosultak részére fel nem osztottjogdíjbevétel az RSZ-nél nincs.
#Má`Sközöbsj®gk©z®Eő.Sz©Fv®z®#®kkeEvaHókaEBGg®Ea#Hqav®ffiffi&k®zőüffi#űBEqmá€ió

Az RSZ más közös jogkezelő szervezettől jogdíjat nem kap. A tagszervezetek részére kifizeteft

jogdíjak összegét a 6.7. pontban bemutatott táblázat tartalmazza. Külföldi reprográfiai jogkezelő
szervezetekkel csak ún. B-típusú, azaz díjtranszferrel nem járó szerződéseket köt.
AzRSZkizárólaga6.7pontbanjelzefttagszervezeteinekadátjogdíjat,deezenkifizetésekösszegéből
nem von le kezelési költséget, mivel a kezelési költség elszámolása a beszede« reprográfiai jogdíjból,

még a felosztás/kifizetés előtt történik.
Az RSZ sem belföldi, sem - a B-típúsú szerződések miatL külföldi jogkezelő szervezettől nem kap
jogdíjat.
7#Aj®g®ftsuHft®"ft#ö%ö§SégÉ€éRffaE®v®ffiffff®EffiaszmáEásFaw®maftk®zőfimff®Fmá6Éó

AzRSZabeszedettjogdíjakbólközösségicélranemvonle,kivéveajogszabálybaelőírt,NKA-nak
átadandó összeget (1ásd 6.5).

8®KöffiyvvfizűsgáRóű myüEaffk®zaE
(1ásd a következő oldalon)

Budapest, 2021. március 31.
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Könywizsgálói nyilatkozat
az Átláthatósági j elentés ténymegállapításáról

Magyar Reprográfiai Szövetség alapítóinak
1012 Budapest,
Pálya u. 4-6.
Fővárosi Bíróság ny.sz.: 8922

Vélemény
Megbízásuk alapján elvégeztem a Magyar Reprográfiai Szövetség - 2020. évi éves
beszámolójának könywizsgálata mellett -a 2020. december 31.|i fordulónapra összeállított
Átláthatósági jelentés vizsgálatát. A vizsgálatot azzal a céllal készítettem, hogy a Megbízó azt a
„Aszerzőijogokésszerzőijoghozkapcsolódóközöskezelésérérőlszóló"2016.éviXCIII.törvény
(továbbiakban Kjkt) 55. § (3) bekezdése szerint felhasználhassa.

Véleményem szerint a mellékelt Átláthatósági jelentésben megjelent pénzügyi és besorolási
adatok összhangban vannak az általam auditált Éves beszámolóval, az Üzleti jelentéssel, a
Közhasznúsági melléklettel, az azt alátámasztó leltárakkal, főkönyvi és analitikus adatokkal.
Helytelen besorolást, a releváns jogszabályokat megsértő elszámolást, felosztást a jelentés
nem tartalmaz.

A vélemény alapja
Az Átláthatósági jelentés könywizsgálatát a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal
összhangban 4400. sz. témaszámú „Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti
vizsgálatának végrehaj tására" című standard alapj án hajtottam végre.
A Kjkt. 55 § (4) szerint nem kell könywizsgálóval felülv.izsgáltatni azokat az éves átláthatósfigi
jelóntésben szereplő pénzügyi adatokat, amelyek a szárwitelről szóló töryény_ szer}pti .éye:
beszámolóban is szerepelnek, és amelyeket az éves átláthatósági jelentés elkészítését
megelőzően könywizsgáló már felülvizsgált. Ez utóbbi esetben a korábbi f;elülvizsgálatról
készített könywizsgálói jelentést is hozzáf;érhetővé kell termi a nyilvánosság számára.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könywizsgálati bizonyítékok H beleértve az éves
beszámoló könywizsgálatához megszerzett bizonyítékaimat is - elegendő és megfelelő alapot
nyúj tanak az Átláthatósági j elentésben megj elentetett pénzügyi adatok véleményezéséhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint a 2020. évi tevékenységével
kapcsolatban a Kjkt.1. sz. mellékletében meghatározott tartalmú éves átláthatósági jelentés
elkészítéséért és bemutatásáért.
`

A Megbízónak az éves beszámoló és az átláthatósági jelentés alapjául szolgáló számviteli
nyilvántartásait, a jogdíjak analitikus részletezését, az irányadó jogszabályok rendelkezéseit
betartva kell kialakítani és vezetni.

1

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság számviteli fegyelem és a
szabályrendszerek betartásáért és betartatásáért. E jelentés felhasználásával Megbízó ezen
felelősségét elismeri.

A könywizsgáló feladata és felelőssége
Akönyvvizsgálatsoráncélomkellőbizonyosságotszerezniarról,hogyaMagyarReprográfia
Szövetség 2020. december 31 -i fordulónapra összeállított Átláthatósági jelentés összhangban
van az Éves beszámoló adataival és megfelel a Kjkt. 1. sz. mellékletében előírtaknak.

Az elvégze« vizsgálat - a vonatkozó könywizsgálati jogszabályok alapján - egyéb szakmai
szolgáltatás, mely a nemzeti Könywizsgálati Standardok alapján nem minősül
könyvvizsgálatnak, és ebből adódóan az átláthatósági jelentés önmagában nem szolgáltat
bizonyosságot,a2020.éviévesbeszámolóval,akapcsolódó,üzletijelentéssel,aközhasznúsági
melléklettel együtt érvényes.
Budapest, 2021. március 31.

