A Magyar Reprográfiai Szövetség
egységes szerkezetben, a 2022.04.26. napjdn, a Közgyűlés dltal jóvdltaglott, dőlt betűvel és
vustagon szedett módosítcísokkal. Jelen Alapszabúly egységes szerkezetbefoglak szövege medelel

a

hutályos létesítő okirat tartalmánuk, melyet

a

Magyar ReprográJiai Szövetség

(az

Alapsz,abdlyban a továbbiakban: Szövetség) képviselője aldírdsdval igazol. Az egységes szerkezetű
a Budapesten, 2000.04.28. napjún elfugctdott és legutoljdra
módosított okirat elkészítésére
2016.09.12-dn módosított Alapszabdly preambulmu, I, V., VI. és VIII. pontjúnak vdltozdsa adott
okot.

Alapszab áIya

I.

ÁlralÁNos RENDELKEzÉsEK
I.1,

A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség

I.2.

A
A

I.3.

Szövetség rövid neve: RSZ
Szövetség idegen (angol) nyelvű neve: llungarian Alliance of Reprographic Rights

L4. A Szövetség idegerr (angol) nyelvű rövid neve: IIARR
I.5, Székhelye: 1 01 2, Bp. Pálya u. 4,6.
I.6, Működése kiteried az ország egész területére.

1.1. A Szövetség a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban, az
Alapszabályban: Szjt.) 2l. § (1) bekezdésében rrreghatározott reprográfiai jogdíjigény jogosultjait
az,S4t.2i. § (8) bekezdésébena szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezelóséről sz,őlő 2016. évi XCIIL törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 4. §. 6. pontiában és 34. §-ában
meghatározott kötelező kitericsztett kötelező közös jogkezelés alapján képviseló közös jogkezelő
egyesületek országos szövetsége.
I.B.

A

-

tagdíjak;

-

közös

-

bel-és kiillöldijogi

-

az alaptevókenységgel összefuggésben keletkező egyéb bevétel.

Szövetség bevételei:

jogkezelő tevékenységéből eredő jogdíjbevételébőla Kjkt. 39. §-ának megfelelően

levonható indokolt kezelósi költség;

:{

\r

szenrélyek és magánsze mélyek felajánlásai, illetve hozzájárulásai;
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I.9.

A Szövetség Tagjai:

A Szövetség alipító tagjainak nevét és székhelyéttaríalmazó íagnévsoraz alapszabdlY

1.

szdmú mellékletétképezL

lI.

A szövETsÉc

A

II.1.

Szövetség cél.|a a

Kjkt.6.

cÉl:nÉsrpvÉt<IlNysÉGE

§. (3) bckezdés a) és b) pontjának nregfelelőcn az

Szjt.2l

§ (1)-

(3) alapján a reprográfiai többszörözéssel érirrtett szerzői jogi jogosultakat és errc vonatkozó
rlegállapodásuk esetén a - Kjkt. 12, § (3) bekczdése szerint részesedésre jogosult szerrrélyeket (a

továbbiakban együtt:jogosultak) a reprográfiával történő magáncélú másolásra tekintettel rnegillető
clíj rnegállapítása és beszedése, valamint a beszcdett díjaknak azSzjt.2l. § (6)-(7) alapján, azoLt
rrreghaiározott arányok szerint a tagok és egyéb érintett bel- és külfÖldi jogdíjra ill. részesedésre
jogósultak rószére történő egyedi felosztás nélküli átadása a reprográfiával érintett nrűveket, és
jogorultukut nyilvántaríó, és az átadott jogdíjakat a tagjaiknak és az érintett.jogosultaknak felosztÓ.
. .ettut nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületeknek. A SzÖvetség az Órintett.jogosultakat
tömörítő koro, .iogkezelő egyesületek szövetségekéníaz érintett jogosultakat közvetctten, tagjain
keresztül képviscIi,

A

Szövetség ellátja a tagok és az érintett jogosultak érdekeirrek védelrr,e. a reprográÍ-rai
jogdíjigóny érvényesítésévelíbglalkozó_bel- és külföldi fórumokon való képviseletét.
I1.2.

a reprográfiai.iogdíjigényt érintő szerzői.jogi és
ahhoz kapcsolódó jogszabályok előkészítésében.illetve az ilyerr jogszabál,vtervezctek

I1.3,

A

Szövetség felkérós esetén közreműködik

egyeztetésében.

II.4. A Szövetség gazdasági_vállalkozási tevékenységet csak célja megvalósítása érdekében,
kiegészítő jelleggel másodlagosan folytatlrat, és ha van ilyen. a vállalkozási tcvékerrységénck
eredményétcsak kezclési költsége inek csökkentésére használja fel,

III.

A SZöVE],sÉct TAGSÁG

A

Szövetségnek, mint reprográfiai jogdíjra és részesedésrejogosultakat képviselő szerzői
a Kjkt. 11. §-a szerinti
közös
reprezentatív közös jogkezelő egyesület lehet, amely azá|ta|a képviselt.iogosultak részéreazSzjt.
21. § (1) bekezdésébenmeghatározotíreprográfiaijogdíjigény érvényesítésekörében vállalja.lrogy
III.1.

-

jogkezelő szervezetek országos szövetségének tagja olyan

a díjigényből a SzövetségtőIhoz,zá befolyt díjakat és részesedést tagiai és az egyéb érintett belés küIföldijogosultak között a Kjkt. 6. § (3) b) pontiában foglaltak alapján fclosztja.
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-

az, ehhez kapcsolódó, nrűvekre és jogosultakra kiterjedő nyilvántartást (dokumentációt) vezeti,
valamint

-

a Kjkt, 34. §

_

(l)

bekezdés bb) pontia alapján a meglelelő külföldi reprográfiai jogdíjigényt
érvónyesítő társaságokkal kölcsönös képviseleti szerződéseket köt vagy erre rrregfelelő szándék
nyi latkozatokkal rendelkezik, és
ellátására az egyesületct az erre hatáskörre1 rendelkező
illetékes törvényszék nyilvántartásba vette. valamint a megltlelő közös jogkezelő tevékenység
tekintetéber1 az erre hatáskörrel rendelkező Szellemi Tula.idon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
engedélyével rendelkezik.
e célok rnegvalósítására/tevókenységek

A

1II.2,

tagsági jogviszony tagfelvételle| keletkezik.

válni kívánó egyesületek a IlL

l.

A tagfelvételről a Közgyűlés

dönt.

A

taggá

pontban megjelölt feltételek megfelelő okiratokkal törlénő

igazolását Larta|maző írásbeli tagfelvételi kérelemmel fordulhatnak a Közgyűléshez.

A Közgyűlés nem utasíthatja el a tagsági követelményeket teljesítő szervezetek kérelmét.A
közgyűlés az elutasítást köteles a meglelelő követelmények teljesítésénekhiányára, illetve
IIL3.

elmaradására hivatkozással megindokolni.

A tagsági.iogviszony
III.4.

a

Közgyűlési határozat nleghozatalának napján keletkezik.

A tagság nTegszűnik:

-

kilépéssel;

-

kizárással;

-

a tagsági viszonynak a szövetség általi felmondásával;

-

a tag (egyesület)

bármely okból történő,.jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnés napján,

- a

tag jogr"rtódlással történő megszűnésével, a rnegszűnés napján,
leltótelekrrek nem felel meg.

ha a jogutód a tagsági

III.4.1. A kilépni szándékozó tag írásbeli ki|épési nyilatkozatot.juttat el a Szövetség képviselőjéhez.
A tag tagsági viszon,vát indoklás nélkül bárrrlikor megszüntctlreti,

A Közgyűlés kizárhatia a Szövetségből

azt a íagot. aki í-elszólítás ellenére ismételten sem
vagy a Szövetség érdekeit egyébként
f'ennáIló
kötelezettségeit,
szemben
teljesíti a Szövetséggel
súlyosan sértő magatartást tanútsít. Tagdíjfizetós elnrulasztása esetén a rnulasztásban levő tagot
írásbarr igazollrató nródon. a jogkövetkezt-nényekre törlérrő figyelrneztetés mellett és megfelelő
póthatáridő biztosításával fel kell hívni az elmaradt tagdíj megfizetésére. Akizárási eljárás akkor
iolytatható le,ha az ily rrródon biztosított póthatáridő is eredrnénytelenül telt el.
|l1.1.2.

A kizárással

érintett tagot a kizárásról döntő szerv ülésére,,írásban igazolható módon" meg kell
hívrri és lehetőséget kell biztosítani számára álláspontjának kifejtésére, A tagság a kizárásról szóló
döntés meghozatalárrak napján szűnik meg. A kizárásról akizárt tagot írásban indokolt határozattal
kell értesíteni.Akizárásról szóló döntést akizánl.agakiz,árás közlésétől számított 30 napon belül
bíróság e lőtt megtárrradhatja.
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V.

A SZÖVE,|SÉG SZERYF,ZETF,
I(özgyűlés

V.l. A Szövetség legíőbb

döntéshozó szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlés valamennyi

tag jelenléte

esetében határozatképes. A Közgyűlést az Elnök írásban igazolható nródon hívja össze. A
I(özgyűlés összehívásáí az Igazgató, a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) vagy a tagok
bárrrlelyike is kezdeményezheti.

A

V.2.

Köz,gyűlés megtartható ren.des, vagy rendkívüli közgyűIés ftlrmújúban, azon belül

sxemélyes ,jel.enIéttel, illetve elektronikus hírközlő eszköz igénybevételéveltörténő részvétellel,
vagy eIektronikus szavazdssal az, V.9. és V.l0 poníban foglaltak jigyetembevételével. Évente
egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkíviili Közgyúilést kell tartani, ha azí a tagok
bármelyike , az Elnök, azIgazgaíő vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,

V.3, Kizárólag a Közgyűlós lratáskörébe tartozik:

-

az Elnök, azlgazgató, valamint a Felügyelő Bizottság tag|ainak megválasztása, és visszahívása,

-

az Alapszabály , Sl,ervezeti és Működési szubúIyzuí elfogadása és módosítása,

-

a tagságra

-

illetve dljazásának megállapítása,

vonatkozó dörrtések meghozatala,

a Szövetség éves költségvetésének, ezen belül a jogdíiakból levonható kezelési költségnek a
nreghatározása, továbbá az elnök és az igazgató beszámolójának az elfogadása, a szánrviteli
törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve a jogdíjigény órvényesítésből befolyt jogdtj
(nettó árbevétel) felhasználására és felosztására vonatkozó döntést az Szjt 21.§ (6) és (7)
bekezdés szerint).

-

Kikt.

-

szcímviteli politika elfogaddsa

-

döníés u bevételek beíbktetésérevonalkozó Befekteíési és Kockúzatkezelési PoIitikdról

-

adatkezelési és incidenskezelési szabúlyzat efogaddsa

-

könyvvizsgciló megvúlasztrisa, visszahívtísaés díjuztísának megáIlupítdsa,

-

a

-

a Szövetségjogdíiközleményeinek

55. §

szerinti éves dtldtllűtós(ígi jelentés elfogacldsa

tagdíj összegének megállapítása és módosítása,

- a

Szövetsóg más

civil

(tarií-a) megállapítása,

szervezettel való egyesülésének, szétválásának és feloszlásának

kimondása,

-

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,

V--

r
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az olyan szerződés megkötésénck jóváhagyása. amelyet a szövetség a

sa.iát tagjáva|, vczetó
kÖt,
vagy
ezek
hozzátartozóival
tagjaival,
Bizottság
tisztségviselőjével, a Felügyelő

a

vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok elleni kártérítésiigények
érvényesítéséről való döntés,

a tagok.

végelszámoló kij elölése,
rlö

ntés minrlazon kérctésekben,

a

mely et .i tlgszab áIy a hatds körébe utul.

V.4, A l(özgyűlés összehívása

V.4.1. A Közgyűlést évcnkéntegy alkalomr,ral kell összelrívni (rendes Közgyűlés). Rcndkívüli
Közgyűlést kell összeltívni akkor, hu ttz Atapszabtíly szerint a Közgyűlés hutúsköróbe tartozó
ügyben kell tltjnteni, vagy ha uz összehívdst a bírrisítg elrendeli, illeíve az Elnök, bdrmely íag, vűgY
u Felügl,e!tr Bizoítsúg, illetve az lgaz,guíó azt sz,ükségesn.ek íartiu. A közgyűlést uz lgazgató híuia
össZe

Közgyűrlést az lgazgató lrívja össze . Ha az arra jogosultak Közgyűlés összehívását
indítványoz zák, az lgazgatő az összehívást nem tagadhatja meg, Amennyiben az, FB indítványának
megtéteiétől számított 30 napon belül a Közgyűlést nem hívják össze, annak összehívására a FB is
jogosult.

v.4.2.

A

V.4.3, A tagokat a Közgyűlés összehívásáról írásbeli. a közgyűlés helyét. iáőpontját. rrapirend"|ét
tarta|maző megl'ívóval igazolható módon kell értesíteni.A rneghívókat legalább a Közgyűlést
rrregelőző 15 nappal el kell küldeni. Az Elnök, az Lgazgatő, vagy a FB tag visszahívására
megbízatásának megszüntetésére irányuló indítványt írásban, megfelelő indokolással az I]lnökhöz,
illetve azlgaz,gatőhoz kell eljuttatni, olyari időpontban. hogy az Elnök, 1Il. azIgazgató a visszahívást
a Közgyűlés napirendjére tűzhesse.
V.4.4. A meghívón ak azY .4.3. pontban említettekcn f'elül taftalmaznia kell ahatározalképtelenség
következményeiről és a szavazatijog gyakorlásáról szóló tájékoztatót is, amelyre azY ,6.2. pontban
foglalt rendelkezés az írányadő.
A meghívónak turtalmaznia kell a fentiek szerint:
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés idejének és he\színének megjelöIését;
c) u közgyűlés napirendjét;
d)

t úv o

l mar a d

ús j o g követ kezmé ny eit,

e) hutúrozatképtetenségesetére a megismételt közgyűIés .időpontjdt, helyét és uz eltérő
határozatkép es ségi szabúly o kru vo n utkoz,ó ./igyeI emJbl h ívcíst.
V.4.5. A rr,eghívó kézhezvételétkövető 5 napon belül a tagok a napirend kiegészítésétkérhetik a
közgyűlést összehívó személytől, amennyibetr a kérésta közgyűlést összehívó szenrél1' - Írásbarr
igazolható módon _ nem te ljesíti. ill. elutasítja, a közgyűlés a napirend elíbgadása előtt kiilön dönt
a napirend kiegészítésetárgyában.
V.5. Részvétela
{-

,i]
J

i
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V.5,1. A Közgyűlésen a tag a III.5. szerirlti képviselője, vagy e képviselő által kiállított, teljes
bizonyító erejű meglratallnazással igazolt eseti meghatalmazottja útján vesz részt. A képviseleti
jogot, illetve az abban bekövetkező változást az erre hatáskörrel rendelkező törvényszék
nyilvántartásba vételt elrende[ő végzésénekmásolati példányával kel1 igazolni. Az első alkalommal
me gtörlént igazo lás a képviseleti j o gban beállt változás bekövetk ezéséigérvényes.
v.5.2, A Közgyűlésen megjelenttagokróljelenléti ívet kell készíteni,amelyben fel kell tüntetni a
tag nevét, székhelyét, képviselője nevét és tisztségét/beosztását, utalással arra, lrogy szervezeti
képviselő, vagy meghaía|mazott.járt-e el. A.jelenléti ívet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető,
valamint a jegyzőkönyv lritelesítő aláírásával lritelesíti. A levezető elnököt és a jegyzőkönyvvezetőt,
valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjét a jetenlévők maguk közülválasztják.
V,6. A I(özgyűlés határozatképessége
V.6.1. A l(özgyűlés határozatképes, lra azon a tagok miridegyike .iclen van.
V.6.2. Ha a Közgyűlés nern határozaíképes, a l(özgyűlés időpontjától számított 3 napon túl, de 15
napon bclüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott nrásodik Közgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben a megielentek számára tekintet nélkül határozatképes. ha a f'entiekről
a tagokat az eredeti meghívóban már Lá,iékozíatták, Ha olyan kórdésben kell a Közgyűlésnek
clönteni, amely a Szövetség jogszabály szerinti beszánroIási kötelezettsége teljesítéséhezszükséges,
a második Közgyűlés az eredeti nTeghívóval bármely időpontra összehívható.

V.7. Döntéshozatal
.1. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbségge| hoz-za. Az egyszerű
szótöbbség alól kivételt képez a Szövetség rrrás civil szervezettel való egyesülésének, szétválásának
és feloszlásának kimorrdása, valamint a szövetség céljának megváltoztaíása melyhez egyhangú
határozat szükséges.
Y

.1

Szavazalegyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. vagy a határozatot elvetettnek tekinteni.

v.7,2. Nern vehet részía határozathozaIalban, ideértve az

_

á|ta|a képviselt szervezetet is,

akit ahatároz.al kötelezettség vagy felelősség aló1 mentesít, vag;,a Szövetség terhére másfajta
előnyben részesít;

-

al<ivcl a lratározat szerint szerződést kell kötrri;

-

aki eIlen a haíározaíszerint pert kell indítani;

_

akinek olyan hozzátartozó.ia érdekelt a döntésben, aki

a

szövetségnek vagy valamely

tagszervezetnek nem tagia vagy alapítója;

aki a döntésben érdekelt nrás szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
aki egyóbként szernélyesen érdekelt a döntésben.

*,,'
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A

haíározatképességet minden határozathozata|ná| vizsgálni kell. Ha egy tag valar-trely
kérdésbennem szavazhat. őt ahatározatlrozatali képesség megállapításánál figl,e|nlen kívül kell
hagyni. (Ptk.3:19)

Y.7,3.

V.8. Jegyzőkönyv
V. 8. 1 .

A Közgyűlésrő

lj

e

gyzőkönyvet kc l l készíteni. amely íaríalrmaz,za,.

V.8.1 .l . a Szövetség nevét,

V.8.1.2. a Közgyűlés helyét és időpontját, a Közgyűlésen megjele nt tagok ós képviselőjtik nevét. a
tanácskozási joggal .jelenlévőket, valanrint a nreghívottakat,
V.8.1.3. a Közgyűlés elnökének,

a

jegyzőkönyvvezetőnek,

és ajegyzőkönyv

hitelcsítőjének a nevét,

V.8.1.4. a Közgyűlés napircndjét. lónyegescbb esemérryeiI, az elhangzott irrdítványokat. a vezctő
tisztségvisclők és a felügyelő bizottság tagjainak nregválasztása esetén a jelöltek nevét,

V.8.1.5. a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az, azokra leadott szavazatok
el

lenszav azatok szánráí, a szav az,ástó l tartózko

d ó

és

k szárriát.

és a levezető elnök írja alá, és az egyik tag hitelesíti.
a jegyzőkönyvvezetó
mellékelni kett a jelenlóti ívet. A jegyzőkönyv hitelesített példányát a tagok
részérelraladéktalanul meg kell küldeni.

V.8.2. A jegyzókönyvet

A jegyzőkönyvhöz

A

Közgyűlés haíározatait naptári éverrkéntú.jra kezdődően sorszámozott Határozatok
Könyvébe kell fbglalni. A I latározatok Könyvc vezetése az Igazgatő kötelezettsége.
y.9. közgvűtési döntés ülés tartásu nélkül, elektronikus úton történő szuvazússul
V.8.3.

V.9.t. Az Igazgató saját hatcískörében, vagy búrmely íag kérelmére, indokolt esetben elektronikus
szuvuzúst rendel el. Elektronikus szttvttztís a köz,gyíílési meghívó kézbesítésétőlvagy közzétételétŐI
sz,tímítotthúrom nűpon belüI,Iegkésőbb u harmadik nup 17. óra 00 percig kérelmezltető.

A

szavaz(is elektronikus úton eljuttatott írúsbeli formúban történik, amelyet archivúIÚsra
alkalmus módon dokumentálni kell.
V.9.2.

Az elektronikus szavuztís hozzúszóltisait és hutúrozutait uz Igazgató nyomtatott.formúban
egyzőki)nyv mellékletekéntcsatolja.

V.9.3.
aj

V.9.4.

Az

elektronikus úton történő szavuzás esetében n, tgorgottí elektronikus levelezési

rendsz,eren keresztül eljuttutia u slövetség tagjuinak uz eldöníendő kérdést,u szükséges határozat
tervezeíekkel együtt. A tagok sz,tímára a tervez,eí kézhezvételétőIszdmított legalúbb nyolcnupos

hatúridőt kell bizíosítaniurru, hogy sxavazatukaí elektronikus úton megküldjék az Igazgató
részére.

:
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Amennyiben ,,a kérdésülés nélkül nem dönthető el" szavazatok szdma a szavazati jogú
tagok több mínt felének vdlasza, a kérdésmegvituttísdra, eldöntésére a közgyűlést össze
kell hívni.
b)

V.9.5. A tag szavazata akkot érvényes, ha abból egyértelműen megdllapítható a tag személye
(név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazdsra bocstított
hatdrozattervezet megjelölése - több hatdrozati javaslat esetén a hatdrozattervezetek sorszóma és az arra adott szavazat.
V.9.6. A tagok szavazataikat elektronikus üzenetben (e-maíl) közlik az lgazgatóval. A jogi személy
tagnak a jognyílatkozatdt minősített vagy minősített tanúsítvdnyon ulapuló fokozott biztonsdgú
elektronikus aldírdssal, ennek hidnydban azonosítdsra visszavezetett dokumentumhítelesítés
szolgóltatdssal való hitelesítésselkell aláírníu Ha a tagot meghatalmazott személy képviseli, úgy
a meghatalmazott köteles a szavazdssal egyidejűIeg mellékelni a meghatalmazóst is elektronikus

üzenetében.
V.9,7. Az ülés tartdsa nélküli döntéshozatal sordn a hatdrozathozatali eljdrds akkor eredményes,
ha legaldbb annyi szavazatot megküldenek az Igazgató részére,amennyi szavazatíjogot képviselő
tagjelenléte a hatdrozatképességéhez szükséges lenne közgyűIés tartdsa esetén.

Az elektroniku, ,roror,í, eredményét ax Igaxgató hitelesíti, és errű a tagokat elektronikus
levelezési rendszeren keresx,tül, e-maílben, ílletve ű soron következő közgyűlésen tdjékoztatdst ad
A szavazdsra megs7abott hatúridő utolsó napjdt követő hdrom napon belül - ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezéséneknapjdtóI szdmított
V,9,8.

hdrom napon belül - az Igazgató megdllapítja a szavazds eredményét,és uzt további húrom napon
belül közli a tagokkal. A hatdrozathozatal napja a szavazdsi határidő utolsó napja, ha valamennyí
szavuzat kordbban beérkezík,akhor az utolsó szavazat beérkezéséneknapja.
V.10. Közevűlés tartdsa a tae el.ektronikus hírközlő eszköz igénvbevételéveltörténő részvételével

V.l0.1. Az lgazgató a Közgyűlés összehívósakor indokolt esetben úgy határozhat, hog1l az ülést u
tagok képviselőinek elektronikus hírközlő eszköz igénybevételéveltörténő részvételévelkeU
megtartaní, vűgy az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételéveltörténő részvétellehetőségét a
tagok képviselői szúmdra - az ülés jelenlétiformában történő megtartósa mellett - biztosítani kell.
v.10.2. Az alapszabdly rendelkezéseit a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz ígénybevételével
való megtartds dr a az' aldb b i kieg észítésekkel kell alkalmazni.
V.10.3. A hírközlő eszköz igénybevételévelmegtartott ülés meghívójót legkésőbb az ülést megelőző
15 nappal kordbban, írdsbeli, igazolható módon kell elküldeni az üIés időpontja, a napirendi
pontok és a hatórozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlés időpontjdnak megjelölésével.

V.l0.4.

A

hírközlő eszköz igénybevételévelmegturtott ülés napirendjére vonatkozó részletes

tújékoztuttísnem mellőzhető, a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni,
hogy a szavazdsra jogosultak a tdrgyalni kívdnt témakörökben dlláspontjukut kialakíthassók.
V.10.5.

\

í

A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni
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V.10.6.

A meghívóban

s1,erepeltetni kell az ülés megtartdstÍnak módjdra vonatkozó tdjékoztatdst.

Ha a tag *nghotol*azott iépviselő útjdn kívdn részt venni az ülésen, Úgy a meghatalmazott a
megnű m*itaara követő 1-0 napon belül köteles megküldeni az Igazgutónak elektronikus Úton
(e-mailb en) a megh atalmazdst.

eszköz igénybevételévelmegtartott ülés meghívóját, napirendjét, hatdrozati
javaslatait és egyéb előkészitő jellegű dokumentumait minősített vagy minősített tanúsítvdnyon
"alapuló
ennek
fokozőit biztonsdgú elekironikus aldírdssat vagy elektronikus bélYegzővel,
hiinyúbán azonosítdsta viiszavezetett dokumentumhítelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel
aláíiva kell megküldeni a tag képviselőjének elektronikus levelezési címére(e-mail), ennek
hidnyúban a tag postai címére.
V.10.7.

A hírközlő

V.10.8. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételévelmegíartott kÖzgyűlésen u résztvevő tag
vonatkozásdban az Igazgató elsődlegesen megdllapítja, hogy a tag képviselőjét személYesen
ismeri, ennek hidnytíbai a személya7onosságdnak ellenőrzése , hacsak u közgyűlés meghívója
ettű eltérő rendelkezést nem tartalmazott - a tag képvisetője részéről a tag kéPvíselője
azonosításdra alkalmas személyuzonosító okirat képi felmutatósdval történhet,
V.10.g. A hírközlő eszköz igénybevételévelmegtartott ülés lebonyolításdru Ígénybevehető
elektronikus hírközlési eszköznek kell tekinteni valamennyi, a videó- és hangüzenet, tovtibbd írott
szöveges üzenet egyidejű tovtíbbíttísdraegyarúnt alkalmas informatíkai alkalmuzást (a
továbbiakbun: Atk;h;zá\, amely valamennyi tag szdmdra hozzdférhetŐ. Az lgaZgató
Alkalmazds hasznúlatúval kapcsolatos valamennyí lényeges informdciót a tagok rendelkezésére
bocsót, legkésőbb az ülést megelőző 5. napig.
a

V.10.10. Ha az elektroníkus hírközlési eszköz útjtínmegtartoft ülésen résztvevő valamennyi tag
az Alkalmazás igénybevételével vesz részt az ülésen, a levezető elnök kézfeltartdssal rundeli el a
nyílt szavazdst. Ázon tagok képvíselői, akik az azonosításukat követően az elektronikus hírkÖzlési
iszköz útján megtartolt ülésen az egyidejű videókapcsolatot nem biztosító, de az egyidejű
hangkapisolatot-biztosító módon vesznek részt, nyílt szavazás esetén szavazatukat ÚgY adjdk le,
hogy a levezető elnök a tagok íly módon résztvevő tagok képviselőit nevük kezdőbetűinek
arra, hogy szuvazatukat, ílletve tartózkodósukat szóban jeleaék a
soiiendjében híuja

Közgyűlés szdmőra.

fel

V.10.11. Ha az ülésen valamennyí tag képviselője etektronikus hírközlő eszköz igénybevételével
vesz részt, az Alapszabdly V.5.2. pontjdvat ellentétben jelenléti ívet nem kell felvenni, azonban a
jegyzőkönyvnek iartalmaznia kell az ülésen elektroníkus hírközlő eszköz útjdn részt vevő tagok

képviselőinek a Szövétség nyilvántartdsdban szereplő nevét és lakcímét(amennyiben ű tag
kipviselőjének lakcíme a Szövetség nyilvóntartdsdban nem sprepel, az elektronikus levelezési
címé).Jelenlétíívet kell készíteni, ha az ülésen legaldbb egy tag képviselője személyesen vesz
részt, amelyen fel kell tüntetní az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útjdn részt vevő képviselők
adatait.

Ha az ülésen valumennyi tag képviselője elektronikus hírközlő eszköz Ígénybevételével
vesz részt, az Elnök vezeti le a közgyűlés iilésétés készíti el az ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönYvet
az ülést levezető elnök íria alá. Az Elnök ukaddlyoztatdsa esetén a közgyűlést az Igazgató vezeti
V.10.12.

le.
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A Közgyűlés helysz,íneként az elektronikusun megtartott ülés körüIményeít kell rögzíteni
jegyzőkönyvben.

V.10.13.
a

VI.

A FELÜGYELÓ BlZoTfSÁG
belső, a tagok által létrehozott ellenőrző szerve. Az FB
köteles a Kjkt, 3l.§ (4) bek, alapján avezeíő tisztségviselő tevókenységét ellenőriznl. a közgyűlési
lratározatok, valamint a befektetés i pol itika végreha.i tását el lenőrizn i.

VI.1. A Feliigyelő Bizottság a Szövetség

I]nnek keretében az Elnöktől , azIgazgatótól, valamint a Szövetség munkavállalóitólje lentést, vagy
1'elvilágosítást kórhet, a Szövetség fizetési számláját, könyveit, szerződéseit és iratait
nT egv izs gáll-ratj a. i l letve szakértővel megvizs gáltathatj a.

VL2, A FB köteles nregvizsgálni a l(özgyűlés elé kerülő éves beszámolót, továbbáazűzleti tervet,
és a számviteli törvény szerinti beszámolót. illetve a vezetői beszámolót. Az FB elnöke az FB
tevékerrységéről,megállapításairól, vizsgálatának eredményéről a közgyűlésnek évente beszámoI.
Il nótkül azéves beszánlolórő|, azüzleíi tervről és a szárnviteli törvény szerinti beszámolóról nem
hozhaíó é rv énye s en haíár ozat.
VI.3. A FB 3 tagból áll. Tagiait a Közgyűlés öt évre választja.
VI.4, A FB tagot vissza kell hívni, ha a Szövetséggel szemben fennáIló, az A|apszabá|yban, vagy
egyéb belső szabályzatban nleghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.

A FB tagot vissza lehet hívni, ha

a Szövetség céljának elérésétveszélyeztető, vagy érdekeit súlyosan

sértő nragatartást tanúsít.

V|.5. A FB összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal módjáról, a
jegyzőkönyvről, továbbá a FB működésének egyób kérdéseiről a FB Ügyrend.ie rendelkezik, A FB
ügyrendjét nraga állapítja meg. amely nem lehet ellerrtótes az. Alapszabállyal.
VtI.

AZ ELNÖK
V]I.1. Az Elnök a Szövetség képviselője. A Szövetséget bel- ós külföldi szenré|yekkel szenrben,
továbbá lratóságok előtt képviseli. A Szövetség nevében aláírásra egyedüljogosult, azaz teljes nevét
hiteles (cég) aláírási nyilatkozatának nregfelelően önállóan írja a Szövetség előírt, előnyomott, vagy
nyomtatott neve alá. Az Elnök a Szövetség bankszánrlá.ia felett önállóan jogosult rendelkezni.

VIL2. Az Elnök vezeti a Közgyűlés üléseit.
ü

lés-levezctő elnököt
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VlI.3. Elnöknek csak ternrészetes személy jelölhetó. Az Elnököí az alábbi jogosulti csoportokat
képviseló tagok jelölik tagiaik közül.

-

első alkalorrrmal a képző-, iparművészekct, és a íbtóművészeti alkotások szerzőit képviselő
közös jogkezelő egycsület;
eztkövetően az irodalrni és zenei rnűvek sr,erzőit, valamint a zeneműkiadókat képvisclő közös
jogkezelő egyesület;
*á;a a szép,-, és szakirodalnri művek s,zerzőií, valanrint a könyvkiadókat képviselő közös
jogkezelő egyesület;
ezí követően a lapkiadókat képviselő közös jogkezelő egyesület;
a tagok a fentiekben meghatározott sorrendtőt eltérhetnek. azonban a jelölésre a megfelelŐ
rotációs elv szerint egymást követően jogosultak a közös jogkezelő egyesületek.

-

tag egyesület nem tennészetes személy tagiát
a jelölésre jogosult közös.iogkezelő
jelölésben név szerint nreg kell jelölni azí a íermészetes szerrrélyt, akire a jelölt
szervezet tagiai/alkalm azottalltiszíségviselői közül a jclölés vonatkozik.

FIa

a

jelölés során

jelöli elnöknek,

a

VII.4. Az Elnököt

a Közgi,űlés a

jelöltck közül 5 évre választja,

VII.5. Ha a Közgyűlés a jelöltet nem választja meg, a jelölési eljárást és a választást Újból lc kel1
fblytatni, majd ha ezután setn sikerül elnököt választani, akkor az előző elnök tisztsége Újabb öt
évveI meghosszabbodik.

VlI.6.1. Az l]lnököt

vissza kel1 hívni, ha a Szövetséggel szemben fenrrálló, az A|apszabályban

me ghatár ozott köte lezettsé génck nem tesz

e le

get.

YIt.6.2. Az Elnököt vissza lehet lrívni, ha a Szövetség céljárrak elérésétveszélyeztetŐ, vagy érdekeit
súlyosan sértő magatartást tanúsít,

VII.6.3. Az Elnök a visszalrívására vonatkoző haíároz.at meghozatalábarr llenr vehet részt. továbbá
az ülést nem vezetheti.
VII.6.4.

Az Elrrök visszahívására a megválasztás szabályait

kel1 nlegf'elelően alkalntazrli.

VIlL
AZ IGA7,G,\Tő
Azlgaz.gató a Szövetség rnunka- és ügyintéző szervezetének vezetőj e. Azigazgatóitisztség
ellátható munkaviszony, tlrunkavégzésre irányuló eg,véb jogviszon1, keretében. Az |gazgaíő a
Szövetség képviseletére. továbbá a Szövetség nevében aláírásra eg1,-edül.jogosult. teljes rrevét hiteles
(cég) a|áírási nyilatkozatának rncgfelelően örrállóarr aláírva a Szövetség előírt. előnyornott, vagy
nyomtatott neve alá.
VIII.1

.

Igazgatót a Közgyűlés megbízza. yagy válasz,tja 5 évre, Az Igaz,gatóval szemben a
nrurrkáltatói, illetve a megbízóijogokat a Közgyűlés gyakorolja. a Közgyűlés képviscletében eljáró

VI1I.2.

Az

E|nök útján
v

,i

\
j
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VIlI.3. Azlgazgaíő r,isszalrívásának előfeltételeit a vele az A|apszabáty VIII.1. pont alkalmazásával
kötött nrunka-, rrrunkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséreirányuló, vagy rnegbízási
szcrződés íaftalmazz,a, Az Igazgató visszalrívására irányuló indítványt írásban. megfelelő
indokolással a tagoklroz keli eljuttatni. Az Igazgatő visszalrívására a megvá|asztás szabályait kell
rnegf'elelően alkaltl, azni.

Az

Igazgaíó a Szövetség valamennyi rnunkavállalójával szemben munkáltatói jogokat
gyakorol. Minden olyan ügyberr dönthet, ar,relyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály nem utal a
Szövetség más szervei hatáskörébe. Döntései nem állhatnak ellentétben a Közgyűlés döntéseivel.

VIII.4.

VIII.S. Az.Igaz.gaíó örrállóarr. a Pénzkezelési Szabályzatban foglalt esetekben az Elnöl< előzetes

egyetórtóséve ljogosult a Szövetség bankszámlájáról rende lkezni.

VIIL6. Az,Igaz,gató fclel a Szövetsóg számviteli törvéllyberr előírt beszámolási kötelezettségének
teljcsítóséért, és a Szövetsóg könyveinek szabáIl,szerű vezetéséért,A Ször,ctség tevékenységéről,
vagyonáról, a beszedett és a tagoknak átadott jogdíiak mértékérőléventeegy alkalonrmal beszámol
a Közgyűlésnek.

VIII.7. Az Igazgató dönt - az Y.3. pont szerinti közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoző
gazdasági szabályzatok kivételével- a belső gazdasági-pénzügyi szabályzatok elfogadásáról
(így különösen pénzkezelési szabályzat, leltározásiszabályzat, selejtezésiszabá|yzat, értékelési
szabály zat, szám

la rc n

d)

IX.
AZ ELNÖKRE. AZ IGAZGATÓRA ÉSA FELÜGYELÓBI7.OTTSÁG
VONATKO ZÓ t<ÖZÖS SZABÁLYOK

IX.l. A Szövetség Elnökét,

TAGJAIRA

Igazgatő,jáI, és a lrelügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja nreg.

IX.2. Megszűnik a IX. l . pontbarr rrreghatározott vezető tisztségvise lők megbízatása:
a) a tisztség időtartamának lejártával,

b) visszahívással.
c

) törvényben szabályo z.ott kizár ő ok bekövetkeztével,

d) lenrondással,
e) elhalálozással.

IX.3, Vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság (FB) tagai csak nagykorú szernélyek
lchetnek, akiknek a cselekvőképességét a tevékenységellátásálroz sztikséges körben nem

\l/
V---

korlátozták.

\r
J

Vaskovics Péter,
igazgatő
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Nem lchet vezető tisztségviseitő, és az IrB tagja, akit bűncselekmérry elkövetése miatt elítéltek, atrríg
a bürrtetett e lőélethez fűződő hátrár-ryos következmérryek alól ncm metltcs|ilt.
Nem 1ehet vezelő tisztségvisclő és az IrB tagia, akit e foglalkozástóljogerősen eltiltottak, az e ltiltást
ki m o ndó határ ozatb an nr e gszabott id őtartanr i g.

Akit valanrely fbglalkozástőljogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az Ítéletben
megielölt tevékenységet folytató jogi szeméty vezctő tisztségviselője és a IrB-nak tagia nern lehet.
Az FB tagia nem |eheíaz. akinek hozzátarlozója a Szövetség vezctő tisztségviselője.
IX.4. A vezeíő tisztségviselőkre és azFB tagjaira vonatkozó fenti összeférhetetlenségi eseteken 1Úl.
nem lehet vezelő tiútségviselő és az FB tagja, akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozőja
reprográfiai díjfizetésre kötelezett .jogi szcmély tisztségviselő.je, vagy ilyen .jogi szerlrélyben
tuiajdonosi részcsedésse l bír, ezen túlmenően nem lehet azFB taga aki, vagY akinek - a Ptk. szerinti
- köze i hozzátartozój a a közö s j o gkeze l ő szerv ezet v ezető ti sztsé gv i se őj e.
l

1

A vezető tisztségviselők és azFB tagai az e|őző

naptári évre vonatkozó éves pénzügyi beszárnoló

elfogadását me§előzően évente kötelesek az összeférhetetlenségre vonatkozóan a közgyűlésnek
nyilatkozatot tenni.
IX.5. A vezető tisztségviselők és a Szövetség jogviszonyára - lra a tisztséget azadoíí szcmélY nem
munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:2726:280. §) meglelelően irányadóak.

IX.6 Az|gazgatő az ügyek rrreghatározott csoportjáranéz,ve a rncgf-elelő nrunkakörrcl rendelkező

munkavál l a\őr a átruházlr

atj

a a kép v i se leti

jo

got.

X.

A szövEl,sÉc vpcszŰNÉsh,

A

Szövetség megszűnik, lra

a)

a Közgyűlés f-eloszlását,

b)

az arra.jogosult szerv í'eloszlatja, vagy megszűnésétmegállapítja.

illetvc más civil szervezettel való egyesülését kimond.ja.

Xl.

EGYÉBRENDELKEZÉSEK
XI.1. A.ielerr okiratban nenr szabályozott kérdésekre egyrészt azSzjl., aszerzőijogok és a szcrzői
joghoz kapcsolódó.jogok közös kezelésérőlszó|ő 20l6. évi XCIII. törvény (§kt), az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valanrint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény. valanrint a2013. évi V. a Polgári Törvénykörryv, másrószt a később
nreghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.

rl

{

,/ --- YtA_§ffi,,íi$í
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a jelen Alapszabály írásbeli közlést említ, azon ajánlott postai küldernény, vagy sürgős
lel'orrhívással
megerősített telefax, vagy elektrotlikus postai küldenrény értendő.
esetben te

XI.2. Ahol

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály vonatkozásában a Magyar Reprográfiai Szövetség
kópviselője, Vaskovics Péter ígazgaíő aláírásával igazol1a, hogy az Alapszabály egységes
szerkezetbe fbglalt szövege rnegfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak:
Budapest, 2022.04.26.

{

--'{

Vaskovics

péter

igazgatő

ft

*",^^,.offiffi,s,an,ro

10l2_Budapest,pil6;.4{.*-

r]{iXTi'fií:,1.,

Alulírolt dr. }laskó Imre i,igyvéd (székhely: l093 Budapest, Lónya,y trtca 7., ísá. l7., tigyvódi lajstromszánr: l94 l3.,
kanrarai azonosító szárrr: 3606 l300) az okiratot kószítettern és ellenjegyzem Budapesten,2022,01.26-án, mellyel
igazolom, hogy a Magyar Reprográfiai Szövetség alapszabályának szövege rnegfelel a tagok áIíal 2022,04.26. napján
ellogadott Alapszabály lratályos tartalr"nátlak. Azalapszabály prearnbulrna, I., V. V]. és VIII. pontjárrak változása, tette
szükségesséa módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat elkészítését:
Imre ügyvéd

V,*r h

.l,ú
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ügyvéd

Lz A|apszabály

1. sz.

melléklete
a SzÖvetség tagjainak,

Az A|apszabály külön íven szerkesztett melléktete (tagjegyzék) tartalmazz,a
valamint tagiai székhelyénekrrlegjelölését.

A szervezet

neve: Magyar Reprográíiai Sz,övetség
székhelye: 1012 Budapest. Pál,va u. 4-6.

Tagjegyzék
(A tagok neve, székhelye)

1.

ARTISJUS, Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (székheiye: 10l6 Bp. Mészáros utca 15-|7.)

2.

HUNGART. Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága (székhelye: 1055 Bp. Falk Miksa utca
30.)

3.

MASZRE, Magyar Szak és Szépirodalrrii Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyes|iletc (l071 Bp.
Város1 i gcti fasor 47-49.)

4.

REpR9PRESS. Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete (10l6 Bp., Mészáros utca l5-17.)

Kelt. : Budap est, 2022.04.26.

/--)k

Magyar Reprográfiai Szövetség
Vaskovics Péter igazgató
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Budapest, Pálya u, 46"

TelJFar 7l#73-63
Alz:'l8171037-141

ó Irnre
véd
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