
Bart Istvánnal, a MASZRE elnökével Lafferton Kálmán beszélget

KKöözzttuuddoommáássúú,,  hhooggyy  aa  MMAASSZZRREE  oollyyaann  nnaaggyysszzaabbáássúú  pprrooggrraammookkaatt

ttáámmooggaattootttt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn,,  mmiinntt  aa  MMaaggyyaarr  KKöönnyyvvkkiiaaddóókk  ééss

KKöönnyyvvtteerrjjeesszzttõõkk  EEggyyeessüüllééssee  ((MMKKKKEE))  áállttaall  sszzeerrvveezzeetttt  ÜÜnnnneeppii

KKöönnyyvvhheetteett,,  aa  BBuuddaappeessttii  NNeemmzzeettkköözzii  KKöönnyyvvffeesszzttiivváálltt,,  aa  FFrraannkkffuurrttii

KKöönnyyvvvváássáárr  mmaaggyyaarr  jjeelleennllééttéétt,,  aa  MMeezzõõggaazzddaassáággii  KKöönnyyvvhhóónnaappoott,,  aa

KKöönnyyvveess  SSzzöövveettsséégg  ééss  aa  MMaaggyyaarr  GGyyeerreekkkköönnyyvvkkiiaaddóókk  EEggyyeessüüllééssee

rreennddeezzvvéénnyyeeiitt,,  ddee  eemmllíítthheetteemm  aa  kküüllöönnffééllee  íírróósszzeerrvveezzeetteekk  ––  MMaaggyyaarr

ÍÍrróósszzöövveettsséégg,,  SSzzééppíírróókk  TTáárrssaassáággaa,,  FFIISSZZ,,  JJAAKK  ––  pprrooggrraammjjaaiitt,,  aa  MMaa--

ggyyaarr  MMûûffoorrddííttóókk  EEggyyeessüülleettee  áállttaall  sszzeerrvveezzeetttt  sszzaakkmmaaii  nnaappookkaatt,,  aa  TToo--

kkaajjii  ÍÍrróóttáábboorr  éévveess  ttáábboorraaiitt,,  aa  SSzzeenntt  IIssttvváánn  TTáárrssuullaatt  mmáájjuussii  sseerreegg--

sszzeemmllééjjéétt,,  aa  HHaattáággúú  SSíípp  AAllaappííttvváánnyy  kköönnyyvveessbboollttii  kkééppzzéésséétt,,  aa

LLiitteerraa..hhuu  iirrooddaallmmii  ppoorrttááll  mmûûkkööddéésséétt,,  aa  kköönnyyvvsszzaakkmmaaii  llaappookkaatt……,,  ss  aa

ssoorr  mméégg  hhoosssszzaann  ffoollyyttaatthhaattóó..  AAzz  aallaappííttvváánnyy  ttaavvaallyy  öösssszzeesseenn  221188

mmiilllliióó  ffoorriinnttttaall  ttáámmooggaattttaa  eezzeekkeett  aa  rreennddeezzvvéénnyyeekkeett..  NNeemm  ccssooddaa,,  hhaa

aaggggooddaalloommmmaall  vveeggyyeess  kkiittüünntteetteetttt  ffiiggyyeelleemm  öövveezzii  aa  tteerrvveezzeetttt  vváállttoo--

zzáássookkaatt..  KKii  ééss  mmiiéérrtt  vváállttoozzttaattootttt  aa  MMAASSZZRREE  eeddddiiggii  mmûûkkööddéésséénn??

2011. január 1-vel a Magyar Szabadalmi Hivatalból létrejött a szelle-

mi tulajdon védelméért felelõs kormányhivatal, a Szellemi Tulajdon

Nemzeti Hivatala (SZTNH), s ez idõtõl fogva mind a szabadalmi,

mind a szerzõi jogokkal kapcsolatos feladatok ellátása az SZTNH

hatáskörébe tartozik. A szerzõi jogok pedig különféle jogkezelõ

szervezeteknél vannak, mint például az Artisjus, amely a zenei és

irodalmi szerzõi jogok közös jogkezelõ szervezete. Az ezredfordulót

megelõzõen keletkezett egy új szerzõi

jog, a reprográfiai (másoló eljárások

összessége) jog és ennek folyománya-

ként 2000 novemberében megkezdte

mûködését a Magyar Reprográfiai Szö-

vetség, majd egy évre rá – ennek tag-

szervezeteként – a Magyar Szak- és

Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Rep-

rográfiai Egyesülete (MASZRE). 

A törvény pontosan meghatározza,

hogy a könyvek esetében mi az, amit

xeroxozni (stencil, fény, hõ, szkenner eljárással vagy mikrofilmkészí-

téssel másolni) lehet. Nem jár tehát díj a zenészeknek, mert az õ

mûveiket ilyen módszerekkel nem lehet sokszorosítani. Magyaror-

szágon – a zenei díjhoz hasonlóan – az a fajta díjmegállapítás szüle-

tett, hogy a másolásra alkalmas gépekre, eszközökre kivetnek egy

átalányt. Nem számolják, hogy hány oldalt másol valaki egy könyv-

bõl, hanem egy egységes adóhányadot kell megfizetni, ami töredék

része a termék árának. Az elmúlt évek tendenciája alapján kijelent-

hetõ, hogy évrõl-évre csökken a reprográfiai jogok által képzõdõ díj,

mert egyre kevesebben xeroxoznak, egyre inkább más módokon fo-

lyik a másolás. 

A MASZRÉ-hoz befolyó reprográfiai díjból elõször levonjuk a mû-

ködési költséget. (Szerintem nincs a föld kerekén nálunk olcsóbban

mûködõ szervezet, mert ez a költség 5 százalék alatt van!) A tör-

vény elõírása szerint az így megmaradó összeg 55 százaléka illeti a

szerzõket és 45 százaléka a kiadókat. Legelõször a név szerint le-

osztható pénzek felosztása történik meg. A szerzõknél ez viszonylag

könnyen megoldható. A szerzõknek be kell jelenteniük a mûveiket,

és akkor megszámoljuk, hogy ez az összes megjelent mûnek há-

nyad része, és leosztjuk oldalszámra. Az ideális az lenne, ha a szer-

zõkre jutó pénzt mind kioszthatnánk. De sajnos nem így van, mert

minden igyekezetünk dacára a szerzõk többsége nem jelenti be a

mûveit. Sok ezer könyv jelenik meg Magyarországon, de csak a tö-

redéke az, amirõl mi tudomást szerzünk. Tudomásunk pedig csak

azokról a mûvekrõl van, amelyeknek ismerjük a jogtulajdonosa ne-

vét, lakcímét és bankszámlaszámát. Amely könyv kapcsán ezeket

az adatokat nem tudjuk, az számunkra nincs. Például Esterházy Pé-

ter a MASZRE szempontjából nem létezik,

mert még soha nem jelentette be egyetlen

mûvét sem, következésképpen még

egyetlen fillért sem fizettünk neki.

A fennmaradó részt az írók céljait szol-

gáló szervezeteknek osztjuk el pályázati

úton. Mindenütt a jogtulajdonos a fõ szem-

pont, valamilyen módon a jogtulajdonos-

hoz kell tartoznia nem csak a célnak, ha-

nem a szervezetnek is. Mindig nagy gond-

ban voltunk a szakírókkal, mert nekik nincs

szervezetük. Esetükben azt találtuk ki, hogy nekik és a szépíróknak

minden évben kiírunk a Nemzeti Kulturális Alappal közösen egy-egy

ösztöndíj pályázatot, amelyhez a szükséges 30-30 millió forintot a

MASZRE biztosítja, míg a pályázatokat az NKA bonyolítja le.
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Hogyan tovább MASZRE?
Az idei Ünnepi Könyvhetet megelõzõ napokban lapunk tudomására jutott, hogy a Magyar Szak-

és Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) mûködésében jelentõs

változások várhatók. Mivel a félhivatalos szakmai tájékoztatásokból, háttérbeszélgetésekbõl nem

derült ki világosan, miért és milyen átalakulás következik be az egyesület mûködésében, interjút

kértünk Bart Istvántól, a MASZRE elnökétõl, hogy a könyvszakmát meghatározó módon befolyá-

soló kérdésrõl hitelesen tájékoztathassuk lapunk olvasóit.

A szerzõknek be kell jelenteniük a mûveiket és akkor

megszámoljuk, hogy ez az összes megjelent mûnek há-

nyad része, és leosztjuk oldalszámra. Az ideális az len-

ne, ha a szerzõkre jutó pénzt mind kioszthatnánk. De

sajnos nem így van, mert minden igyekezetünk dacára

a szerzõk többsége nem jelenti be a mûveit. Sok ezer

könyv jelenik meg Magyarországon, de csak a töredéke

az, amirõl mi tudomást szerzünk. Tudomásunk pedig

csak azokról a mûvekrõl van, amelyeknek ismerjük a

jogtulajdonosa nevét, lakcímét és bankszámlaszámát. 



Ennél sokkal bonyolultabb a kiadói rész, ahol a jogdíjat kö-

zösségi célokra osztottuk el. Ugyanis nem vállaltuk a finn gyakor-

latot például, ahol nagyság szerint sorba állítják a kiadókat, és

ennek arányában osztják ki a rendelkezésre álló pénzt. Így aztán

Finnországban mindig a legnagyobb tankönyvkiadó, a

Söderström kapja a legnagyobb pénzt. Mi megpróbáltuk kiigazí-

tani a xeroxozásban rejlõ igazságtalanságot, aminek a nyomát

ma is látjuk a magyar könyvkiadásban. Minél sikeresebb egy

szakkönyv, minél többen használják a felsõoktatásban, annál in-

kább xeroxozzák, s ezzel egyszersmind lehetetlenné is teszik a

megjelentetését. 

A rendõrség rendkívül nehezen állt rá, hogy fellépjen a xero-

xozás ellen, és sajnos még ma is csak jelentéktelen összegû íté-

letek születnek másolások esetében. Pedig mindenki által tudott,

hogy például egy vidéki orvosi egyetem egyik épületének az

alagsorában gyakorlatilag sokszorosító üzem mûködik, és listáról

lehet rendelni könyveket fûzve, spirálozva, ahogy jólesik, negyed

áron, mint ahogy azt a könyvkiadó elõállította. Ennek ellensúlyo-

zására összeírtuk a szakkiadókat és a felsõoktatásban használa-

tos kiadványokat elõállító kiadókat, nagyság szerint sorrendbe ál-

lítottuk õket, és lehetõségeink szerint megállapított összegeket

osztottunk ki közöttük, mintegy 50-60 millió forintot.

Egyéb céljaink közé tartozott természetesen a kiadók

szervezetei, mindenek elõtt a Magyar Könyvkiadók és Könyvter-

jesztõk Egyesülése által szervezett könyvhét, könyvfesztivál és a

frankfurti magyar részvétel támogatása. Ezek még öt-hat évvel

ezelõtt is kaptak állami támogatást, mostanra azonban csak a

MASZRE támogatásához férnek hozzá. De támogattuk a Könyves

Szövetség programjait, a Szent István Könyvhetet, a Mezõgazda-

sági Könyvhónapot, a Gutenberg Szakközépiskola könyvesbolti

eladóképzését, a könyves lapokat, tehát a magyar könyvkiadás

infrastruktúrájának a fenntartását segítettük. 

AA  MMAASSZZRREE  mmûûkkööddéésséénneekk  aallaappooss  bbeemmuuttaattáássaa  uuttáánn  ttéérrjjüünnkk  rráá,,

mmiiéérrtt  kkeellll  mmeeggvváállttoozzttaattnnii  aazz  eeddddiiggii  mmûûkkööddéésstt,,  iilllleettvvee  mmiillyyeenn  vvááll--

ttoozzáássookk  vváárrhhaattóóaakk  aazz  iiddeeii  éévvttõõll  aazz  eelloosszzttááss  rreennddsszzeerréébbeenn??

A MASZRÉ-t felügyelõ SZTNH kötelezte az alapítványt, hogy a

könyvkiadók esetében is érvényesítse azokat az elosztási elve-

ket, amelyeket a szerzõkre érvényesítünk. Most készítjük az új

felosztási szabályzatot, melyet a miniszter fog jóváhagyni. Az

alapelv az, hogy a MASZRE csak azt a pénzt ossza el, ami

egyértelmûen jogtulajdonoshoz rendelhetõ, ami nem azt át kell

utalnunk az NKA-ba. Mostantól a kiadók a bejelentett mûveik

alapján fogják megkapni az õket megilletõ részt a befolyt jogdí-

jakból. Annyi korrekció lesz benne, hogy a szakkiadók és a felsõ-

oktatási kiadók kiadványait háromszoros szorzóval kell majd fi-

gyelembe venni.

MMeeggbbeeccssüüllhheettõõ,,  hhooggyy  mmeekkkkoorraa  öösssszzeegg  kkeerrüüll  mmaajjdd  aazz  NNKKAA--hhoozz??

Fogalmam sincs, hogy az új elszámolás következtében mennyi

pénz kell majd az NKA-hoz utalnunk. Természetesen igyekszünk

megállapodni az NKA-val, hogy ezt a pénzt a jövõben is a ma-

gyar irodalom és könyvkiadás infrastruktúrájának fenntartására

fordítsák a maguk pályázati rendszere révén, de ennél többet

nem tehetünk. A MASZRÉ-nál a jövõben szinte semmilyen pénz

nem marad, amit pályázat útján eloszthat.
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