MAGYAR REPROGRÁFIAI SZÖVETSÉG
Szervezeti és Működési Szabá|yzat
2022.0 4.26-a i módosításo kka l egységes szerkezetben

A Magyar lleprográfiai Szövetség

A Magyar Reprográfiai Szövetség (RSZ) a Szerzőí Jogról szóló 1 999.évi LXXVI. törvóny
(Szjt.) 2l.§ (l) bekezdésébenmeghatározott reprográfiai díjra, illetve a (8) bekezdésben

foglaltak szerint részesedésrejogosultakat képvise|ő közösjogkezelő szervezetek szövetsége.
Az RSZ a szerzőí jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
20l6.évi XCIII. törvény (Kjkt.) 4.§. l0. pontjában rneghatározott reprezentatív közös
.iogkezelő szervezel.
Az RSZ tagjai:
ARTISJUS Magyar Szcrzőt Jogr,édő Iroda Egyesiilet
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezclő T'ársasága Egyesület
MASZRE Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográf'iai Egyesülete
REPIiOPRESS Magyar Lapkiadók Rcprográíiai Egyesülete

Az

RSZ_I, a Fővárosi Bíróság 8922- Pk.60.420l2000 szám alatt 2000. június 5-én vette

nyilvántarlásba.

Az RSZ

rníiködését és gazdálkodását az egyéb jogszabályok mellett a Kjkt. és a közös
_iogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel
kapcsolatos eljárások részletes szabályairó1 szóló 2I6l2016 (YlI.22.) Kormányrendelet
határozza meg.

Az RSZ

Alapszabályának II. pontja
célját. fcladatát. valamint szervezeti felépítését

íaríalmazt,a.

Az RSZ feladata:
l. Az RSZ feladata, hogy az Szlt.2i.§ (l) -(3) alapján a reprográfiai többszörözéssel érintett
szerzőí jogi .iogosultakat műveik magáncéiú másolására tekintettel megillető reprográfiai

jogdíjakat
1.-nregállapítsa,
2.-beszedj c

3.- a bcszedett drjakat azSzjt,21.§. (6) és (7) bekezdéseiben foglaltaknak nregfelelően bel- és
külföldijogosultakat kópviseiő szcrvezetek részérea tagok egymásközti megállapodásában ennek hiárryában az Sz_jt.21. § (6) bekezdésében- meghatározott arányok szerinti egyedi
í'elosztás nólkti l szótossza.
gráfrai .iogdíjfizetósre kötelezett
4.-Az I{SZ nyilvántartást (dokr"rrnentációt) vezet a
\1.

,,,r*':.ffi4;i;H,""
lc\Ji.aj;ica7 141

jogdíjigénytérirrtő sz,erzőijogi és egyéb jogszabályok előkészítésében.illetve az
ilyen jellegű tervezetek egyeztetésébenfelkérés esetén közremíiködik.

ll. AzRSZ

a

Az RSZ Szervezete:

Az RSZ szervezetí f'elépítését,a Szövetség

képviseletére, ellenőrzésére és

és
munkaszervezetének irányítására, az ttgyvezctésre jogosult szerveire. illetve személYeire
ezek lratáskörére vonaikozó részletes szabályokat a,z AlapszabálY (V-IX. fejezetc)

taría|tnazza.

Az RSZ Működése:

A jelen műköclési szabá|yzat

céit.ia, az

RSZ alapszabályában nem szabályozott

ÜgYintézŐ-

munkaszervezete műkodésének.az egyes f'eladatok cllátásának, a munkafolyamatoknak

a

szabáIyozása.

alapszabályban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges ÜgYintézŐaz
munkaszerv ezeíéíai Igazgatő alakítja ki. aki egyben egyszenrélyes l-ele lős vezetője
ügyintéző - munkaszervezetnek.

A RSZ.

leladatait. egyrészt munkaszerződéssel munkaviszonyban, másrészt rnegbízási
szerződéssel megbízotti jogviszonyban lát|ák el,

Az RSZ

ügyintéző-rnunkaszervezetének jelenlegi szervczeti
rnellékletén levő ábra mutatja.

Az RSZ

fe

a Szabályzaí 1. sz.
lépítését

FcladatOk. ós gl,akoriságuk:

adott naptári évben érvényes jogdíjközlemény felülvizsgálata a tárgyévi
tapasztalatok alap.ián a következő évi díjszabás rnegállapítása, és indoklásának előkészítése.
L

1.1.

Az

rrrajd a Díjszabás jóváhagyásra Közgyűlés elé terjesztése. = Igazgatő, Jogász

.2. A t<orgytie , által elfbgaclott Dí|szabás és lndoklás rrriniszteri jóváhagyásra történó
felterjesztése az SZTNH útján = Igazgatő
I.1.3. Jóválragyási eljárásban sz|ikség szerint részvétel = Igazgató. Jogász
I.1 .4. A jóváÉagyotí, közzétetí Jogdíjközlenrény alap.ián az átalán,vszerződések feliilvizsgálata,
szükségszerinti rneghosszabbítása. vagy tllódosítása. = Igazgató, Jogász
I.1.5. A kőzzétett.Iogdíjközlen'ény változásainak megfclelően a szárrrítógépes adatkczelő
Programfe.ilesztő
program adatainak módosítása.
I.1

=

I. 2.

A reprográfiai.iogdíjak beszedése (folyarnatos)

I.2.1. Adatlapok és Jogdíjközlenrény eljuttatása a jogdíjfizetésre kötelezettek részérepostán,
vapy szernélyesen, vagy elektronikus útotr = I]lőadók. Ellenőrök
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l. 2.2. A visszaküldött, illetve (kitöltöt| adatlapok adatainak rögzítése, ellenőrzése a
cégnyilvántaftásban. illetve egyéb központi rTyilválrtarlásokban. szükség esetén az
üzerneltetők adatainak rnódosítása, majd az adaílap alapján kiállított .iogdíifizetésiértesítő
küldóse szárnítógépes program szerint, negyedóves, vagy egyedi esetben tört időszakra,
irrrportőrök esetében havonta.
= Előadók
L 2.3. A banl<kivonatok alapjárl abefizetések (átutalások) gépi felvezetése. és ennek alapján
számlák kiküldése lolyamatosan,
= Előadók(ogdíjat
nem ílzetók részére)fizetési felszólítás
régebben
tartoző
L 2.4. Tizenöt napnál
Előadók, Jogász
küldése negyedévente,
=

I.2.5. Ellenőrzés (folyamatos)

1.2.5,|. Arnennyiben lehetséges. a reprográfiai eszközök behozatalára vonatkozó statisztikák,
egyéb adatok beszerzése, azoknak az importőrök által bevallott adatokkal való összevetése,
eltérésesetén az irrrporlőr szervezetnek felszólítás küldése
= Előadók,Igazgatő
1.2.5.2. Az ellenérték f§ében reprográfiai eszközöket üzemeltető (rnásolást végző)
szervezetek. vállalkozások folyamatos felderítése, és a már nyilvántartott felhasználói
Ellenőrök
címeken a bevallott adatok ellenőrzése.

=

I.2.6. Jogdíiak behajtása. követelések bírósági úton történő érvényesítése(folvamatos)

L2.6.|. A fizetési felszólításra tizenöt napnál régebben nem fizetőknek fizetési meghagyás
kibocsátása számítógépes program alapján a MOKK elektronikus rendszerén keresztül évente
= Előadók, Jogász
I.2.6.2, A fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásokban a követelést megalapozó
Előadók
bizonyítékok (számlák, adatlapok, levelezés, kirTrutatások) összeállítása
=
jogerős
határozaí a|apján a
I.2.6.3. A jogerős fizetési meghagyás, vagy peres e ljárás esetén a
követelés behajtása végreha.|tási lap kibocsátásával a MOKK rendszerén. vagy a Bíróságon
keresztül,
tslőadók, Jogász
I.2.6.4.
fe

l

szám

=
Az adósok ellcn indult felszámolási eljárások figyeIcnrmel kisérése,a követelések
o óIrak történő bej el entése > E,lőadók,
l

I.2.6.5, Szükség esetén bürrtető f-eljelentés megtétele. = Jogász
I.3. Beszedett dúak joeosultak közötti

szétosztása (évente ismétlődik)

beszeclett reprográfrai .iogdíjaknak a jogosultak közti - a közgyűlés áIta|
meghatározott arányban és időporrtban való - szétoszíása előtt a könyvelőtől előzetes

I.3.1,

A

ilfr{*T,:',X.tr#§::§,;

H,n1?,L,, jogdíiösszeg urudan u, .*r.o, felosztást végző
és számla kéréseaz áíuta|andó 1ogdíj összegéről +
értesítésc
szervezetek
közös .jogkezelő
Igazgatő
Igazgató
L3.3. A szárnlában foglalt jogdu átutalása

=

L4. A reprográfiai díjfizetésrekötelezett felhasználókról nyilvántartás (dokumentáció)
Ve
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I.4.1

. A

reprográflai késziiléketimportáló szervezetekről (irnportőrökről)

folyamatos

adatgyűjtés és adatbázis kiépítése= Előadók, Igazgató
I.4.Í.- Az ellenérték fe.jében fénymásolót üzerneltető vállalkozásokról a kiépítettadatbázis
folyarrratos fejlesztése és frissítése a folyamatos helyszíni ellenőrzés és a cégnl'ilvántartás
lgazgalő, E,llerrőrök, Illőadók
adataival való cgyeztetés alapján

=

tl. A közös jogkezelő szervezetek részéreelóírt adatszolgáltatás (íblyanratos, illetve

évente

meglratározott időpontban ismétlődik)

II.1 A nyilvánosság részéretörténő adatszolgáltatás körében a Kjkt. szerint a honlapon
kötelezően közzétett dokumentumok hatályosítása. figyelcmnrel kisérése,honlaPon való
közzététele érdekébenintézkedés = Igazgatő, Jogász

SZTNII és egyéb szervezctek

II.2. Éves beszánroló és átláthatósági jelentés elkészítése.az
Igazgató, KönyvvizsgáIő, Könyvelő
í'elétöfténő továbbítása.

=

II.3. Tag szervezetek képviselőinek sziikség szerinti tájékoztatása
II.4. P anaszok kivizsgál ása.

rne

gvál aszo l ása

=

I

gazgató,

Jo

=

Igazgaíő

gász

lII. A reproeráfiai iogdíiieénvt érintő szerzői
illetve az ilven.iellegű tervezetek eg),eztetésében való közreműködés (folyarnatos)

jogkezelő szervezetek tevékenységével
kapcsolatos előterjesztések elkészítése,tervczctek szükségszerirrti észrevételezése,
értekezleteken az RSZ ferrti kérdésekbenelfoglalt álláspontjának ismerletetése. = I]lnök,
III.1. Jogszabály tervezetek elől<észítésóvel és a közös

Igazgatő, Jogász

III.2. Külföldi reprográfiai díjigénytérvényesítőközös jogkezelő szervezetek. illetve azok
nenrzetközi szervezetei által küldött kérdőívek és anyagok megválaszolása, a nemzetközi
szervezetek munkájában való részvétel.= Igazgatő. Jogász

rq
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Az RSZ közgyűlése 'l 12022. számú határozatával jóváhagytaI
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melléklet

Magyar Reprog ráfiai Szövetség
Szervezeti feépítés

A Szövetség szervezeti felépítéseszerinti feladatok

A

szövetség közgyűlése

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.

dönt a tagok í-elvételérőlés kizárásáról,
ellogadj a az a|apszabáIyt és módosításait
clfogadj a a szeryezeti ós működési szabályzatot és módosításait
nre8választja, illetve visszalrívja a Szövetség E,lrrökét.
megválasztja, illetve visszahívja az |gazgatőL,
nrunkáltatói jogokat gyakorol azlgazgaIő felett,
nregválasztja, illetve visszalrívja a Felügyelő Bizottság tagjait,
rnegállapítla a tagdíiakat,
rnegállapítja a.logdíjközleményt,
elfogadja a ször,etség éves költségvetését, ós a l<ezelési költséget tartalmazó üzleti
tervét,
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elfogadja azIgazgatő beszámolóját, valamint a Szövetség számviteli törvény szerinti
ue.árnoto; at, erenbelül dönt a beszedett jogdíj felhaszná|ásáről és tagok közötti
felosztásáró1.

szerinti éves dtltíthatósági jelentés elfugadúsa
s zúmviteli p o litika elfu g ad ds a
döntés a bevételek befektetésére vonatkozó Befektetési és Kockdzatkezelésí

Kjkt,

a
a
a

o
o
o
.

55. §

poliíikáról

adatkezetési és íncidenskezelési szabdlyzat elfugaddsa
könJlwízsgdló megvtílasztdsu, visszahívtísués díjazásónak megőllapítdsa,
dönt más társadalmi szervezettel való egyesülésről,

kimondhatja a szövetség feloszlását.

A Felügyelő Bizottság
Kjkt. 31.§ (4) bek. alapján

a

A felügyelőbizottság köteles külör,öserr

a

a) a vezető tisztségviselő tcvékenységétellenőrizni,

a

a

b) a közgyűrlés által hozott lratározatok. továbbá a Kjkt.26.§ (l) bekezdés b)-c)
pontj ában eml ített szabály zatok és po l itikák vé grehaj tását

a

a

a
a

a
a

el

lerrőrizrri,

nregvizsgálja a Szövetség könyveit és iratait,
rnegvizsgálja a,Közgyiités clé kerülő éves beszámolót, továbbá az űz,|eíl tervet, és a
számvitsli törvény szerinti beszámolót. illetve az,átláthatőságijclentést. valamint
vezetői beszámcllót.
ellenőrzi azIgazgalő álta1 hozott belső szabályzatok végrehajtásá1
az FB elnöke ismerteti vizsgálatának eredmén yét az éves beszárnolóról. az iz|eti
tervről és a szánrvite li törvény szerinti beszámolóró1. valamint az átláthatósági
jelentésrőI szóló közgyúlési haíározaí hozatalt megelőzőcn,
át ügyrendj ét,
tagiai tanácskozásijoggat részt velretnek a Szövetség Közgyűlésén.
mc gállapítj a

sa.i

A Könyvvizsgálő

.
r
o
c
o
o

ellenőrzi a számviteli törvény szerinli beszámoió, r,alamint átláthatóságijelentés
valód iságát és j ogszabályszerűségét,
a szövetség legíőbb szerve elé tcr.iesztett minden lényeges üzletijclentóst köteles
megvizsgálni abból a szempontból. hogy az valós adatokat taftaltrraz-e" illetve
megfelel-c a "jogszabályi előírásoknak,
betekintlret a szövetség könyveibc,
avezető tisztségviselőktől. a felügyclő bizottság tagiaitól. illctve a szövetség
rnunkavállaló itól felvilágosítást kérlret.
a társaság bankszám|áját, pénztárát. szerződéseit megvizsgálhatja,
éventc jelentést tesz a szövetség közgyűlésérrek.

Az Elnök

vaskovics péter
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önállóan képviseli a Szövetséget bel- és külföldi személyekkel szemben, továbbá
hatóságok előtt,
a kincstár részéretörténő utalásokon kívül, kétmillió forint feletti értékhatár esetén
nregvizsgálj a és az lgazgatő részéreírásban engedélyezi a szóban forgó utalás
indíthatóságát.
a
a
a

az igazgaíő akadályoztatása csetén utalványoz a Szövetsé g B ankszánr láj áró l
vezeti a Közgyűlés ülése it.
a közgyűlés nevében és jóváIragyásával aláírja az igazgatő munkaszerződését, illetve
engedélyezi a prémiumát és jLrtalmát

Azlgazgatő

o
a

a
a

a
a
a
a

a
a
a

önállóan képviseli a Szövetséget bel- és külföldi szemólyekkcl szemben, továbbá
hatóságok előtt,
utalr,ányoz a Szövetség Bankszámlájáról,
j ogosult a Szövetség bankkártyáit lrasználni a P énzkezelési Szabály zaíban
nleghatározott fe ltéte l ekke l.
kialakítja a szövetség tnunkaszerl,ezeíét, valatrrint irányída és rnűködteti a törvény
által meglraíár ozott közö s j ogkezelési tevékenysé g körében,
gyakorolja a nrunkáltatói és megbízóijogot a Szövetség munkavállalói és megbízottjai
fclctt,
előkészíti és a közgyiilésnek .ióváhagyásra bocsáda a Szövetség egyes belső
szabályzataií,
a ször,etség közgyűlési hatáskörbe nem utalt be lső szabályzatait elkészíti.
elkészítia Szövetség számvitcli törvényben ós a Kjkt-ben meglratározott beszámolóit,
jelentéseit, illetve a Szövetsóg gazdálkodására vonatkoző űz|eIi és költségtervet.
gazdálkodik a.ióváhagyott üzleti terv keretei között,
előkészíti a Szövetség közgyűléseit.
ny,ilvántartást vezeí a közgyűlési határozatokról, és irányítja a határozatok
végrehajtását,
elkészíti és benyújda a felügyeleti beszánrolókat és jeler'téseket,
elkészíti a reprográfi ai díi szabást fi ogd íjközlcrnényt). i l letve éves módosításait,

a közgyűlés által elfogadott díjszabást,
nT iniszteri.ióváhagyásra
átalány szcrződés keretében vagy azon kívül, a díjszabásban meghatározott díjakból
jogosult egyedi esetekben maximum 20'Á-os rnértékűkedvezlnényt engedélyezni a
fclhasználó rószére a felhasználás körülményeire tekintettel,
részt vesz a tagok és az érintett jogosLrltak érde ke inek védelrne körében a reprográfiai
jogdíi igóny érvényesítésével
íbglalkozó bel- ós külföldi fórumokon,
részt vesz a reprográfiaijogdíjigéni,t érintő szerzői éi ahhoz kapcsolódó jogszabályok
előkószítésében, illetve egyeztetésében.
tájékoztatást ad a Szövetség tevékenységről, külső szcrvek felé, pld. hatósági szervek;
sajtó, illetve az Elnök, azFB és a tagok í'elé,
gondozz,a a Szövetsóg honlapját,

f-elterjcszti

Munkaszenyezet
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A Jogi Képviselő

o részt yesz aSzövetség belső szabályzatainak, jogclíjköztenrényének kidolgozásában,
o részt vesz a kozgyűlések előkészítésében,a .iegyzőkönyvck és a közgyűlési
.
.
.
o
.
.
.
o
o

határozatok elkészítésében,irattározásában,
jogszabál,vváltozásokat,
ílgyelemmel kíséria reprográfiával kapcsolatos
előkészíti a szövetség által kötött szerződéseket,
irányuló peres és
képviseli a szövetségct a reprográíiai.iogdíjigények érvényesítésére
peren kívül i eljárásokbarr,
végrehajtói rerrdszerekhez és
elektroIlikus aiáírási joggal rende lkezik a közjegyzői és a
kapcs o lattartá st,
v é gzí az c lektro n iku s iratben,v új tást é s
kéóviseli a Szövetséget rninden egyéb bírósági és hatósági eljárásban,
jogi tanácsot ad, és iratot szerkeszt,
elkészítia szakmai tárgyú levelekct,
értekezleteken és
részt vesz nregbeszéléscl<en, szerződéskötési tárgyalásokon, szakmai
ehhez lrasonló rendezvénycken,
amelYnek
ellát minclen olyan, a jogi képviselet í'ogalmi körébe íarloző tevékenYséget,
elvégzésévela Magyar Reprográfiai szövetség igazgatója megbízza.

A könyvelő feladatai:,

.

ellát"ia

o
r
o
.
.
o

a Magyar l{eprográfiai Szövetség pénzügyi, szánlviteli feladatait a lratályos

Számviteli törvény előírásai szerint,
l,ezeti a szövctség főkönyvét,
elkészíti a folyószámla könyvelést (vevő_száIlítő analitika),
mcgfelelően.
vezeti a gépi Ál,A nyilvantartást a hatáiyos jogszabályi előírásoknak
adőhatósághoz,
a
az
kimunkálja és kiszánrítja az adőbevallások adatait, és továbbítj
számfejti a szövetség munkavállalóinak bérét,
járulékok utalását),
eIlátja a társadalorrrbiztosítási teendőket (bevallásokat és

.főkönyvikivonatotkészítigényszcrintiidőközönként,
.elkészítiazévvégimérlegbeszámolótésadóbcvallást.

Az Előadók feladatai:

.
.
.
.
.
.
.
.
o
.

ellátják a titkárnői vagy titkári feladatokat azigazgatő mellett,
kialakítják és karbantartják az ügyfél dosszié és kartotékrendszert,
figyelenrmel kísérikés összevetik a cégközlöny adatait az,p.SZ adatbázisával,
kiküldik a jogdíifizetésiértesítőket majd a számlákat,
nyon]on követik a jogrJíjak befizetését.egyeztetik a bankszánrlakivonatokat.
előkészítik perlésre az iratokat,
összeállítják a szükséges táblázatokat. statisztikákat. ellenőrzési listákat. kÖrlevelekct,
elvégzik az adminisztratív jellegű levelczést, iktatást. levelek postázását.
telefonos f-elvilágosítást adnak az űgyfelek részére,
elkészítik és továbbítják a könyvelő részérea körryvclési bizorrylatokat, szánrlákat,

Az Ellenőrök feladatai

a
a

a

a
a
a
a

:

fclc_lerítik a,z e llenértékfejében sokszorosítást. fénymásolást végző |izleteket.
vállalkozásokat, intézményeket, (továbbiakban i.izemeltetőket), valamint
ellenőrzik a már ismert, lentiekben felsorolt iizemeltetőkeí az ország egész területén.
(Főbb ellerrőrizendő csoportok: copy-shopok. kiskereskedelmi egységek, egyéb
vállalkozások, egyetemek, főiskolák. ezek könyvtárai, kollégiumai, intézetei,
nyilvános könyvtárak levéltárak, kulturális intézmények. posták),
figyelernmel kísérik,az_ i|yen tómá.iú sa.itó, elektronikus média és utcai lrirdetéseket
szenrólyesen tájékozódnak az adott településeken és Lizemeltetőknél a más hasonló
üzemeltetők í-elderítéseérdekében,
í-elderítikaz esetleges új típusúüzerneltetósi módokat és üzerneltetőket,
megállapítják, és adatlapon rögzítik, az adott, n-rásolást végző egységekben helyszíni
ellenőrzése sorátr a másoló berendezésck szárnát. teljesítményétvagy típusát szükség
szerint próbamásolásokat végeznek szám|a ellenében.
tájékoztatjár< az" üzemeltetőket a rcprográfiai díjfizetési kötelezettségről, és az ezt
megállapító hatályos j ogszabályokról,
kapcsolatot tartanak az üzet,treltetőkkel,
kiszállási tervet készítenek a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása érdekében az
RSZ szánrítógépes adatbázisának és a már meglévő ügyfélkör listáinak a segítségével,
beszámolnak a kiszállások eredményéről az RSZ igazgatójának,
kiszállási naplót vezetnck a kiszállási napokról és a f-elkeresett üZletekről,
részt vesznek a fe lvett adatlapok f-eldolgozásában munkáltatói utasítás alapján szükség
szerint.

jogvitás vagy egyéb ügyekben nyilatkoznak, szükség esetén az eljárő bíróság előtt

tanúkéntmegjelennek.
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vaskovics péter
igazgatő
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