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Magyarlroilahi Szen6i Jogv6il6 6s Jogkezel6 Egyesiilet taggyffl6s6n

A taqs.viil6s helye: 1062 Budapest, Bajza u.18. L emelet (ir6iskola tenne)
A tagg.vfil6s id6pontia: 2014. november 3. 1 5 6ra

A taggyiil6s levezet6 elndke, Kollar Arpad megfllapitj4 hogy a taggyiil6s a megielent tagok sziirl4ra
tekintettel hat6rozatkdptelen, 6s a taggyiildst berekeszti. Egyuttal kihirdeti a kdvetkez6 taggyiil6s id6pontjit
15 6ra 20 perces kezdettel.

1062 Budap est, Bajzau, 18. L emelet (fr6iskola terme)

:2014. november 3. 15 6ra 20 perc

A megkmitelt taggtflil4"", jelen vannah a mellikeh jelenliti iven riszletezett tagoh, a laggtility's hezdaehor
dsszesen 10f6.
Tanicskozr{si joggal rdszt vesz: dr. Kov6cs Zita jogtanfcsos.

A tagok 9 f6 igen szavazattal megvalasajiik levezet6 elniilarek M6sz6ros Sfndort. A tagok l0 fo egyhangit
szavazassal megv6lasztjik jegyzbkbnywezet6nek Demeter Antlreit Dr. Kov6,cs Zita javasoljq hogy
tekintettel az alacsony l6tszimr4 a jegyz6kdnyv-hitelesit6k egyben szavazatszitmlal6k is leryenek. A tagok
elfogadjak a javaslatot 6s l0 fo egyhangri szavazissal megvalasztjri.k jegyzdkiinyv-hitelesftdnek 6s
szavazatszfumlfl6nak dr. Kovdcs Zit6t, valamint 9 fr egyhangfi szavazflssal megv6lasztjil< iegyz6ktinyvhitelesftdnek 6s szavazatszimlil6nak P6pay Gyiirgydt

Koll6r Arpfd ismerteti a megism6tett taggyiil6s szabdlyait, mely szerint a taggyiil6s az eredett napirenden
szerepl6 kerddsekben a megjelent tagok szrfunara tekintet n6lkiil hatarozatk6pes.

a napirendi pontok elfogad6sit javasolja. A taggyfil6s egyhangrilag, 10 igen szavazattal
ellenszavazat6s tart6zkodas n6lktil elfogadja az alibbi napirendi pontokat:

Kollir ArpAd

1.

Thjlkortaleis az iroda mtikrid6sdvel kapcsolatos v6ltoz6sokr6I az igazgatovaltr[st ktlvet6 id6szak

tekintetdben

2.

Thjlkoztaths a 2014-es 6szi szociiilis t6mogat6sra vonatkoz6 lezflriltpiflyinatr6l, illetve a
maradv6nydsszegb6l meghirdetett idei m6sodik pilyiuatr6l
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal rdszfire bekiild0tt beszr[mol6 ismertet6se

3.
4.
5.

A20l4.6vi

6s a

2015.fijogdijkOzlemeny tfugyalisa

Thjlkoztatits az eryesiilet mfikdd6set, feladatkordt 6rint6 esefleges vriltoz6sokr6l azOrszhgos
Sz6ch6nyi Konyvtar altal elinditott ELDORADO programmal kapcsolatosan
A MISZJE alapszabalyrinak m6dositisaaF6varosi Tdrv6nysz6k vegz1se alapjfur

6.
7.

Egydb

I(o116r A"p"O 6tadja a sz6t a levezet6 elntiknek.
M6sziros S6ndor Ievezet6 eln6k bevezet6j6ben hangsrilyozz4 hogy avezet6s1g szirmira legfontosabb c6l a
MISZJE miikod6s6nek hatdkonyabbhtfltele, ebben k6ri a tags6g segits6gdt-

fi

Iddkazben megdrkezett az aldbbi I
tag:
Marczinks Csaba
A taggfilds ldtszdma a tovdbbiakban: 11J6.

l.sz. napirondi ponfi Tij6koztatis az iroda miik0d6s6vel kapcsolatos v6ltozisokr6l az igazgatt6vfltdst
kiivetd id6szak tekintet6ben

Koll6r Arpdd, a MISZJE igazgat6ja beszfmol az igazgat6vrfltdst QOl4. jrilius 7.) kdvet6, az todai
miikdddst 6int6 viltozfsokr6l. Elmondj4 hogy tdbb alkalmazott kdzds megegyezdssel t6vozott, helyiilae rij
munkat6rsakat vettek fel. A kdlts6gvetds lehet6v6 tette, hogy az eddrglnill t6bb alkalmazottal mtikodjon az
irod4 melyhez nagyobb helyre volt sziikseg, ez€rI" azroda okt6ber 6-t6l az 1062 Budapest Bajza u. 18.
sffin al6 kciltcizcift Felsorolja a jelentegi allsslmszotlaka( munlcakdriikef

6s

Csepregi Jiinos irodavezet6 (napi 8 6ra), Demeter Andrea irodai munkatrirs (napi
adminisztr6tor (napi 4 6ra). 2014. szeptember 15. 6ta a MISZJE megbizas keretdben foglalkoaatja dr.
Kov6cs Zita jogtanhcsost feladatk0re: kiilfoldi jogkezel6kkel va16 kapcsolatfelv6tel, nemzetkdzi szerz6ddsek
megkOtdsg fenntart6- 6s ellen6rz6 szervekkel val6 kommunik6ci6, illeWe ingyenes jogseg6ly a tagok
szinnfua (ennek rendszere jelenleg kidolgoz6s alatt 6ll).
zist
adott Oszoli Andr6sndnak a Miszje drokdlt p6nztigyi
zz4
hogy az 6vi 90-100 milli6 Ft keret kezelese miatt nagyon fontos az fltlitthat6silg, ez6rt fontos a pnziigyr
szake,rnber dkalnazhsa is. Elmondjq hogy az irodht gyakorlatilag rijra kellett 6piteni, nem voltak meg a
sztiksdges protokollok mdek a mindennapi munk6t szabilyoztAk volna. Az adminisztraci6s ryakorlaton is
sokat kelleff javitani, az informatikai rendszer sem volt kifog6stalan. Osszegezve elmondt4 rengeteg
mulasznist kellett p6tolni az64 hogy az troda hat6konyan mffkodjon

2014.
helyzetfin

Kollir Arpid

igazgatb thjlkoztatfust ad a jogdijkifizetdsek jelenlegi rill6srir6l:

a 20Il 6s 2012.6vi keret

rendelkezdsre ill, a 2013 . 6vi keret els6 reszlete erkezett meg. A jogosultak ds kifizet6sek szhma az alibbiak
szerint alakult:
Jogosultak szdma20l 1 : 3000 fci
Jogosultak szitma 20 12 : 2000 fo

Kifizetdsek 2014. jirlius 3-ig:
201l-es jogdijak: 362 ft, brutt6 7.793.262Ft
20l2-esjogdijak 5 f6, brutt6 500 000 Ft
dsszesen: 367 fo,brutt6 8.293.262 Ft

-

Kifizet6sek 2014. jrilius 3. 6ta:
201l-es jogdijak: 2 f6, brutt6 12.543 Ft
20l2-esjogdijak 94 fb, brutt6 2.431.900Ft
bsszesen: 96 fo, brutt6 2.44+.++3Fr
utalfs alatt: 31 f6, brutt6 842.255 Ft
kifizet6sre vr{r6 felkutatott jogosult: 200 fo

-

Kollfr Arpid

hangsirlyozzq hogy az etmrilt 4 h6napban ar6nyosan novekedes tapasztalhat6 a kifizet6sek
szitmilban, de ezt m6g tov6bb kell javitani. Etmondj4 hogy a 2012. 6vi adatok alapj6.n jar6 kifizet6sek csak
nagy kdsdssel,20I4jrinius6ban indultak meg, ezen a folyamaton gyorsitani keIL Ennek oka az volt, hogy a
20I2-es adatok csak 2014 tavaszinkeriiltek feldolgozasr4 kdzvetlenil azigazgatfiviilasztirs el6tt. A 2013'as
igazgat6 megvalasztasrfig erre
adatok feldolgozdsa sajnflatos m6don nenr kezd6d6tt el id6beq mivel az
nem t6rt6nt megbizfs, amit az rij elntiks6g p6tolt az adatfeldolgozitst Szab6 Endre adatbriziskezelb vegezi.
Tagsag tiirekn6t 6s meg6rtdsdt keri, nemsokara megkezdik a 20I3-as adatok alapjin kiszrirnitott jogdijak

ij

kifizet6s6t is, igy jelent6s csirsz6st p6tolnak a kor6bbi id6szakhoz kdpest. Hangsrilyozta, hogy az
igazgatlviltbs atin az adatok feldolgoz6sr{nak ds a p5nznk kifizet€senek folyarnat6t is jelent6sen
felgyorsitott6k.

M6sziros Sdndor levezet6 elnok hozzrisz6lisitbankdt nagyon fontos elvar6sra hivja fel atagshg figyeln6t: a
kifizetdsek folyamat6t gyorsitani kell, az 1-1,5 6ves csrisziis nem megengedhet6. M6sr6szt, a nemzetkdzi
szervezetekkel val6 kapcsolatfelv6tel 6s a jogdijmegrillapodasok megk0tdse a fenntart6 szerv (Szellerni
Tulajdon Nernzeti Hivatal, tov6bbiakban SZTNH) minimdlis kdveteln€nye. Fontos, hogy a tags6g
szernbesiljdn ezzel.
Iddkdzben tdvozott az aldbbi I

Marczinka Csaba

fi

tag:

A taggfilds ldtszdma a tovtibbialiban:

10

/6.

2.sz- napirendi ponh Tij6koztat6s a 2014-es 6szi szocidlis t6mogat6sra vonatkoz6 lezfrult
p6lyrizatunkr6l, illetve a maradvinyiisszegbdl meghirdetett idei misodikp6ly6natr6l
Kolldr Arpfd igazgat6tij6koztatast ad,a20I4 6vi els6 6s m6sodik szocirflis pilyirzan6l, az alibbiakszerint:
SZOCIALIS TAMOGATAS 2014/1.
Eln6ks6gi tiles apalyazat kiirasarol: 2014.

jflius

16.

Kiir6si hatr4rid6: 2014. jtlius 30.
Beadrisi hatrlrid6: 2014. augusztns 29.
Feloszthat6 6sszeg: 4.862.000 Ft (2013-as keret + 20l2-es maradv6nykeret)
Legmagasabb pily ivhat6 6sszeg: brutt6 75. 000 Ft
P ily inatok elbirrlLftisa: 20 I 4 . szaptember 9., eln<iks6gi tilds
Be6rkezett pftry azat: 42 db
Tarnogatott pily iaat: 42 db
Kifizet6sek: mind a 42 db megt0rt6nt
Felosztott 6sszeg: 2.958.000 Ft
Maradvriny: 1.904.000 Ft

szocrArrs rAMoGAr Ls zottn.
Elndks6gi nl6s apilyiuatkiirasar6l: 2014. szeptember 9.
Bead6si hatr{rid6: 2014. november 14.
Feloszthat6 6sszeg: 1. 904. 000 Ft (20 1 4-es maradvrinykeret)
Legmagasabb pily Azhat6 dsszeg: brutt6 7 5. 000 F t
Be6rkezett pilyinat: eddig I db (2014. november 3.)

Peterdi Nagy L6szl6 k6rd6s6re viilaszolva Koll6r Arp6d elmondj4 hogy amennyiben a maradv6nykeretet
nem tudjrik most kiosztani, nern keriil vissza a miniszt6riumhoz, hanem irjabb palyazatokat irnak ki be16le.
Hangsirlyozz4 hogy kevds hasonl6 szervezetn6l van szocidlis keret, fontomak tar{a ennek meg6rzds6t.

3.sz napirendi ponh Szellemi Tr'lajdon Nemzeti Hivatal r6sz6re bekiilddtt beszfmol6 ismertet6se
v1gzese a tagsagnak kiktild6sre kertilt, Ism6t hangsrilyoz.za a
nerrzetk6zi szerz6d6sek megkotesdnek fontoss6ght, az erre vonatkoz6 tiirekni hatri.rid6 a fenntart6 ftszetbl
2014 tavaszin lejilrt, sajnalatos m6don a hat[rid6ig a Miszje nem kdtdtte meg a sziiks6ges nemzetkdzi
rij vezetds hangsirlyos feladata hog ezt a naryon sfilyos. a MISZJE stritusdt is
szerz6d$seket.
vesz6lyeztet6 mulaszhist p6tolj4 ez&t szitmos nemzetkdzi jogkezel6vel felvett6k a kapcsolatot.

Koll6r Arp6d elnondj4 hogy az SZTNH

k,

Dr. Kov6cs Zita r1sztetes trij6koztat6st ad a nemzetkdzi kaposolatok jelenlegi rfl16sar6l: az el6z6 6vekben
ttibb szervezettel elindult a kapcsolatfelv6tel, de a folyamat aztan kiil6nb6z6 pontokon megrekedg a
szerz6d6sk<it6sig nem

jutott el. A sz6ban forg6 szervezetekkel

a

kapcsolatfelv6tel rijra megtortent.

Dinya Elek elndks6gi tag kdrd6s6re v6laszolva elmondja" hogy els6sorban eur6pai uni6s orsz6gokr6l van sz6
(Franciaorsz6g, Spanyolorszitg, Belgium, Hollandia Nagy-Britannia).

M6sziros S6ndor elntik kieg6szit6s6ben hoz,zhteszi, hogy az elvrirris szerint minimum 2-3 nagyobb
nyelvtertilet orszrigaival kelT szen6d6st kotriink. Kolcson0s lenond6 nyilatkozatolcra van sziiks6g a
jelenlegi szabilyozfls mas orsz6gokkal nem teszi lehet6v6

a kolcs6n0s

kifizetdseket.

Pfpay Gyiirgy kerd6sere vfilaszolva (,,Mi lenne a szankci6 anenzetkln szerz6d6sek elmaradrisa eseten?")
dr. Kovdcs Zita elmondjq hogy v6gs6 szankci6 a nyilvantart6sb6l val6 torl6s, de erre nem fog sor kertilni,
a lemond6 nyilatkozatok beszerzese meg fog tOrtdnni.

Dr. Kovdcs Zita a jogdijfelosztdsi szabfilyzattal kapcsolafosan elmondj4 hogy' mind a fernntart6 SZTNH,
mind a MISZJE vezet6s6ge rdszdr6l leszrek a jov6ben m6dosit6 javaslatok, amelyekr6l a tags6g a j6v6 6v
sor6n t6jdko^atitst fog kapni.
4.s2"

napirendi ponft A2014.6vi

6s a 2015. 6vi

jogdijkiizlenSny tdrgyalisa

Dr. Kov{cs Zita elmondj4 hogy a 2014. 6i jogdijkOzlemerty tewezete a honlapon a logsag szimira

A

2013. 6s 2014.6vi jogdijkiizlemtnyek tartalmukban megegyeznek, elter6s csak a feloszthat6
keret nagysaghban van. A 2014. 6vr keretdsszeg 90 milli6 Ft, ezt az,Orszigos Szdchenyi Kdnyvtrir 2014.
szeptember 4-t6l kezd6d6en, 4 egyenl6 r6szletben rfialja 6t a MISZJEnek. A MISZJE minden 6vben kiild
besz6mol6t a SZTNH-n
iW a fenntart6 nyomon tudja kdvetri az }sszeg felhaszr.ililsht.
e16rhet6.

*,

A taggytil6s a jogdijkdzlemdny tervezet6nek megvitatasa utiin, nyilt szavaz6ssal, k6zfeltan6ssal egyhangrilag,
10 igen szavuattal, elenszavazat 6s tart6zkodris ndlktil az alfubbihathrozatothoz.za:
1/20f4. (XL 03.) sz{mri hatfiroztt

A taggyiil6s elfogadia a 2014. 6vi iogdiikdzlem6ny tewgzet6t.
5.s2. napirendi ponfi Tfiflkoztrtis az egyesiilet miikdd6s6t, feladatkiirfit furntf esetleges vfltozisokr6l
azOrczhgos Sz6ch6nyi Kiinyvtir 6ltal elinditott ELDORADO progranmal kapcsolatosan

tr(otldr Arphd igazgato tdjdkoztatojhban eknondjA hog1 az ELDORADO progam az elekroniftus
kdlcstinzdsek kezeldse 6rdek6ben

j6tt l6tre. A kapcsolatfelvltel az Orszigos Sz6ch6nyi K6nptarral

ebben az

iigyben megtOrtdn! a MISZJE jogkezel6kent rendelkezdsre ill az OSZK ezzel kapcsolatos, beadr{sra keriiLlo
pityinatuban, aztrt, hogy a sziiks6ges kapacitas a rendelkez6stikre illjon a feladat ell6tfsr{hoz ttgy, hogy az
az alapfeladatok ell6tris6t nem veszdlyeztetr. Az OSZK pedig parbrerk6nt segitsdget ad a MISZJEnek a
j ogosultak felkutatas6ban,

Dr. Kovdcs Zita eknondja hory egyel6re a jogszabalyi kornyezet sem iill rendelkezdsre az elektronikus
k6lcs0nzdsek kezel6s6hez, de hosszri tfvon erdemes a MISZJEnek ebben a prograrrban rdszt vennie.
Dinya EIek eln6ksdgitagtr{mogatja

6.s2"

a programban

val6 r6szvetelt, amennyiben van

16

kapacitas.

napirendi ponf A MISZJE alapszabilyfnak m6dositdsa a Fdvirosi Tdrv6nysz6k v6gz6se alapjfn

Dr. Kov6cs Ziln jeln, hogy a m6dositrisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapszab6ly tervezete a honlapon
atagsag szhmfua el6rhet6. A m6dositasokkal kapcsolatosan ehnondj4 hogy a F6vi[rosi Ttirv6nyszdk v6gzdse
ahpjtin kiil6nbdz6 formai vriltoaat6sokra volt sziiks6g a MISZJE alapszabfly6ban. Ezek ismertet6s6t6l a
tags6g egyhangulag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lkiil eltekint. Az alapszabintft 6ilrrt6

4

Komfromy Rudolf feliigyel6bizotts6gi tag ezzel kapcsolatban p6ldakdnt emtiti

a MASZRE (Magyar Szak-

6s Sz6pirodalmi Szerz6k 6s Kiad6k Reprografiai Egyestilete) felosztrisi rendszer6t.

A felvetdsekre v6laszolva M6szdros Sfndor elnOk ehnondja hogy - a MASZRE-vel ellentdtben - a MISZJE
felosztasi szabilyz.ata eur6pai uni6s sztenderdeket kovet, amely piaci szemldletet tiikr64 m6^s alapon mffk6d6
feloszhisi rendszer

a

jogszabalyok szerint nem lehetsdges.

Kollir Arp6d

kiegdszit6skfinthozzineszi, hogy a feloszthat6 Osszeg ndveldset kellene a MISZJEnek eldrni,
ebben az esetben a kioszthat6, kisebb nagysagri Osszegek n6n6nek, a kifizethetdsdg fels6 hataranak
viiltozatlan hagyrisdval viszont a kiilonbs6gek kiegyenlit6dhetndnek.

Komflromy Rudolf fcliigyel6bizottshgt tag egyet&t

ezzeT a

felvefissel.

Juhdsz Magda k6rd6sere v6laszolva M6sz6ros Srf,ndor eln6k elmondja, hogy a vonatkoz6 jogszabrily
szerint illusztr6tor nem kaphat jogdijat csak szerz6, fordit6 6s szerkeszt6.
Tov6bbi kerd6sek hi6ny6ban Mdszdros S{ndor levezet6 elnok a taggytil6st lez,fuja.

A Magtar Szendi Jogvddff es Joghezelff Egtesiilet Taggflilise 2014. november 34n 16 6ra 50 puchor
fejezfddtt be.
Budnpest, 2014. november 3.
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