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I. BEVEZETŐ 

 
 
A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége (Repropress) érdekvédelmi, 
érdekképviseleti tevékenységének meghatározó része a Szerzői Jogi Törvény 21. §-ának 
keretében meghatározott iparági szereplők reprográfiai jogdíjigényével kapcsolatos 
érdekeinek képviselete. A Szövetség vezetőinek elsődleges célja az alapítás óta eltelt 
időszakban az volt, hogy a törvény által előírt szervezeti keretet 2009-es megteremtését 
követően beszedje az általa képviselt jogosultaknak járó, a Magyar Reprográfiai Szövetség 
(MRSZ) által beszedett és a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai 
Egyesületével (MASZRE) kötött megállapodás alapján felosztott jogdíjakat. A cél érdekében 
felléptünk minden fórumon, különösen a törvényalkotás, rendeletalkotás területén, amely a 
kiadók reprográfiai érdekeinek védelmével kapcsolatos volt. 
 
Az Repropress Elnöksége, képviselői, szakértői elmúlt évi munkájáról, éves tevékenységéről 
szeretnénk az alábbiakban számot adni.  
 
Elnökségi beszámolónk tartalmas voltában mindazon kollégák, munkatársak jó munkája 
sűrűsödik, akik az elmúlt év során részt vettek a Szövetség életében.   
 
 
 

II. SZERVEZETI ÉLET 
 
 
TISZTSÉGVISELŐK  
 
ELNÖK: 
Hivatal Péter  
ELNÖKSÉGI TAGOK: 
Kázmér Judit 
Mihók Attila 
Pintye László 
dr. Szakács László 
Újvári Miklós 
dr. Vas Györgyné 
 
MUNKATÁRS: 
Főtitkár: Havas Katalin 
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ELNÖKSÉG, TITKÁRSÁG 
 
A 2012. március 23-án megválasztott Elnökség üléseiről a vonatkozó jegyzőkönyveket a 
titkárság megküldte a tagvállalatok számára. Az elnökségi üléseken a Szövetség előtt álló 
legfontosabb témák, feladatok kerültek napirendre.  

 
A Szövetség különböző vezetőinek munkájáért e helyen is köszönetet kell mondanunk –  
külön kiemelés nélkül valamennyiüknek.  

 
TAGFELVÉTEL 
 
A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége tagvállalatainak létszáma 2013. 
áprilisában 32 tag. A Szövetségből a 2012. év során kilépett a Fundator Kft. megszűnés  
miatt. 

 
 
PÉNZÜGYEK  

  
A tagdíjfizetési fegyelem megfelelő, a tagok a számlán lévő fizetési határidőt komolyan 
veszik. A Szövetség pénzügyi helyzete stabil. A Repropress 2012-ben, az MRSZ által 
felosztott, 2011-ben beszedett jogdíjakból, nettó 16,075,476 forint jogdíjbevételt realizált, 
melyet a kezelési költségek levonása után a jogosultak által szolgáltatott adatok alapján 
osztott fel a folyóirat-kiadókra és napilapkiadókra vonatkozó Felosztási Szabályzat 
alapján. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény módosítása miatt a 2012-es 
évben már nem volt rá lehetőség, hogy a jogdíjakat felosztás nélkül pályázati alapba 
helyezze a Szövetség. 
 
A felosztásról szóló Elnökségi határozathozatal napjáig 16 folyóirat kiadó jogosult és 9 
napilap kiadó jogosult szolgáltatott adatot a Repropress számára a megismételt felhívást 
követően. 
 
A határidőn túl érkezett, valamint az elévülési időn belül érkezett jogdíjigények 
kielégítésének fedezésére az Elnökség tartalékot képzett, a folyóirat-kiadók esetében 
720.000 Forintnyi összegben, a napilap kiadók esetében 280.000 Forintnyi összegben. 
 
A kezelési költségek és a tartalékeret levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve 
az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a folyóirat-kiadók 
esetében 456.355 forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a folyóirat-kiadók 
esetében 246.035.370 Ft lett. 
 
A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy 
jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók esetében 
308.310 forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a napilap kiadók esetében 
300.460.000 Ft lett. 
 
A kifizetés feltétele a szabályzatok szerint, hogy a felosztási szabályok alkalmazásával a 
felosztásban részesülő Érintett Jogosult legalább 5.000 Ft jogdíjra legyen jogosult. 
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Mivel a korábbi évek pályáztatási gyakorlata azt a célt szolgálta, hogy a kiadói társadalom 
össziparági közösségi projektjeit finanszírozzák a jogosultak, így az idei évben a fenti 
célok megvalósítása érdekében a 25 adatbejelentőt leadott jogosult közül 24 kiadó 
lemondott jogdíjigényéről azzal a céllal, hogy a Szövetség továbbra is a lapkiadó szakma 
közös céljai érdekében használja fel azt, az olvasási kultúra, a lapok ismertségének 
népszerűsítését, növelését szolgáló hazai szakmai programok támogatására. 
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KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 



COOPSALDO
Könywizsgáló é s Ügyviteli

Szolgáltató KFT

Repropress Magyar Lapkiadók
Reprográfiai Szövetsé ge

7627 Pé cs, Engel János u. 8. Nyilv. szám285212011
2012. é vi egyszer sí tett é ves beszámolójának

könywizsgálata

FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLOI JELENTES

A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográflai Szövetsé ge tagiainak

Lz egyszer sí tett é ves beszámolóról ké szült jelenté s
Elvé geztük a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge /továbbiakban:

,,Szövetsé g "/ mellé kelt 20l2.é yi egyszer sí tett é ves beszámolój ának a könyvvizsgá|atát,
amely egyszer sí tett é ves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elké szí tett
mé rlegb l - melyben az eszk z k é s források egyez  vé gösszege 1,6.623 e Ft, a mé rleg
szerinti eredmé ny 10.168 e Ft (nyeresé g)-, é s az ezen id pontra vé gz d  é vre vonatkozó
eredmé nykimutatásból, valamint a számviteli politika meghaté rozó elemeit é s az egyé b
magyaráz  információkat tartalmazó kiegé szí t  mellé kletb l á11r, Az Egyesület elké szí tette
továbbá a hatályos törvé nyi el í rások szerinti közhasznú sági mellé kleté t is.

A vezeté s felel ssé ge az egyszey sí tett é ves beszámolóé rt
A vezeté s felel s az egyszer sí tett é ves beszámolónak a számviteli törvé nyben foglaltakkal
összhangban törté n  elké szí té sé é rt é s valós bemutatásáé rt, valamint az olyan bels 
kontrolloké rt, amelyeket a vezeté s szüksé gesnek tart ahhoz, hogy lehet vé  váljon az akár

csalásból, akár hibából ered  lé nyeges hibás állí tásoktól mentes egyszer sí tett é ves beszámoló
elké szí té se.

A könywizsgáló felel ssé ge
A mi felel ssé günk az egyszer sí tett é ves beszámoló vé lemé nyezé se könywizsgálatunk
alapján. A könyvvizsgálatot a magyaí  Nemzeti Könyvvizs gáIatí  Standardokkal összhangban
hajtottuk vé gre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelmé nyeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot ú gy tervezzük meg é s hajtsuk vé gre,

hogy kell  bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszer sí tett é ves beszámoló mentes-e a

lé nyeges hibás állí tásoktó1.
A könywizsgálat magában foglalta olyan eljárások vé grehajtását, amelyek cé lja
könywiz s g álati bizonyí té kot szer ezni az e gy szer sí tett é ve s b e számo 1 óban szerepl 

összegekr l é sk zzé té telekr l. A kiválasztott eljárások, beleé rtve az egyszer sí tett beszámolÓ
akár csalásból, akár hibából ered , lé nyeges hibás állí tások kockázatának felmé ré seit, a
könywizsgáló megí té lé sé t l függnek. A kockázatok ilyen felmé ré sekor a könyvvizsgáI  az

egyszer sí tett é ves beszámoló gazdálkodó egysé g általi elké szí té se é s valós bemutatása

szempontjából releváns bels  kontrollt azé ftmé r|egeli, hogy olyan könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzenmeg, amelyek az adott körülmé nyek között megfelel ek, de nem azé l1,

hogy a vállalkozás bels  kontrolljának haté konyságára vonatkoz an vé lemé nyt mondjon. A
könyvvizsgálatmagában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelel sé gé nek é s a vezeté s által ké szí tett számviteli becslé sek é sszer sé gé nek, valamint az

egyszer sí tett é ve s be számoló átfo gó pr ezentáci jának é rté k el é sé t i s.

Meggy z dé sünk, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyí té k elegend  é s megfelel 

alapot nyú j t könywizsgálói vé lemé nyünk megadásához.



-2-

Vé lemé ny
Vé lemé nyünk szerint az egyszer sí tett é ves beszámoló megbí zhat  é s valós ké pet ad a
Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge 2012. december 31-é n fennálló
vagyoni é s pé nzügyi helyzeté r l, valamint az ezen id ponttal vé gz d  é vre vonatkozó
j övedelmi he lyzeté r  1 a számv iteli törvé nyben fo glaltakkal ö s szhangban.

Budapest, 20B. április 19.

Ké szí tette: Könyvvizsgáló:

l cooP§ALI}o
1Xanywlzryí lóKFT. l i n 

jn,\/
hUÁr^;'R..AA 4-- L4.^Ár^rI '\% jrL+-"- J il
Coopsaldo Könyvvizsgáló é s J 6sizmánné  Bogdán ÁgnÖs \
Ügywiteli Szolgáltató Kft Bejegyzett könyvvizsgáló
2}92Budakeszi, Hársfa u. 1. 2)92Budakeszi, Hársfa u. 1.

Kamarai nyí lvántarl.sz: 000078 MKVK igazolvány sz:00723]
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