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I. BEVEZETŐ 

 
 
A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete (Repropress) 
érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységének meghatározó része a Szerzői Jogi 
Törvény 21. §-ának keretében meghatározott iparági szereplők reprográfiai 
jogdíjigényével kapcsolatos érdekeinek képviselete. Az Egyesület 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.  
 
Közgyűlési beszámolónk tartalmas voltában mindazon kollégák, munkatársak jó 
munkája sűrűsödik, akik az elmúlt év során részt vettek az Egyesület életében.   
 
 
 

II. SZERVEZETI ÉLET 
 
 
TISZTSÉGVISELŐK  
 
ELNÖK: 
Hivatal Péter  
 
ELNÖKSÉGI TAGOK: 
Fári István (Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.) 
Lipták Tímea (Central Médiacsoport Zrt.) 
dr. Pintér Andrea (Mediaworks Hungary Zrt.) 
dr. Szakács László (Grabowski Digital Kft.) 
dr. Szilágyi Zsuzsanna 
Tóth-Császár Gergely (Ringier Axel Springer Magyarország Kft.) 
 
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: 
Kerek Ildikó – (Ringier Axel Springer Magyarország Kft.) 
Köő Tóth Győző – (Mediaworks Hungary Zrt.) 
Körtvélyesi Csaba – (Ringier Axel Springer Magyarország Kft.) 
 
MUNKATÁRS: 
Főtitkár: Havas Katalin 
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ELNÖKSÉG, TITKÁRSÁG 
 
A 2018. május 30-án megválasztott Elnökség üléseiről és döntéseiről a vonatkozó 
jegyzőkönyveket a titkárság megküldte a tagvállalatok számára. Az elnökségi 
üléseken az Egyesület előtt álló legfontosabb témák, feladatok kerültek 
napirendre.  

 
Az Egyesület különböző vezetőinek munkájáért e helyen is köszönetet kell 
mondanunk –  külön kiemelés nélkül valamennyiüknek.  
 
TAGFELVÉTEL 

 
A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete tagvállalatainak 
létszáma 2019. májusában 20 tag.  
 
PÉNZÜGYEK  

  
A tagdíjfizetési fegyelem megfelelő, a tagok a számlán lévő fizetési határidőt 
komolyan veszik. Az Egyesület pénzügyi helyzete stabil. A Repropress 2018-ban, 
az MRSZ által felosztott, 2017-ban beszedett jogdíjakból, 12 061	531 forint 
jogdíjbevételt realizált, melyet a kezelési költségek levonása után és a 
tartalékkeret elkülönítését követően a jogosultak által szolgáltatott adatok 
alapján osztott fel a folyóirat-kiadókra és napilapkiadókra vonatkozó Felosztási 
Szabályzat alapján.  
 
A felosztásról szóló Elnökségi határozathozatal napjáig 9 folyóirat kiadó 
jogosult és 2 napilap kiadó jogosult szolgáltatott adatot a Repropress számára a 
felhívást követően. Az esetleges határidőn túl és a felosztást követően 
szolgáltatott adatokat a Felosztási Szabályzat alapján kezeli az Egyesület 
elnöksége. 
 
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 tartalékkeret levonása után fennmaradt jogdíjösszeget 
alapul véve az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga 
a folyóirat-kiadók esetében 422 792  forint lett. Az éves összesített árbevételalap 
(ÖBA) a folyóirat-kiadók esetében  220 751 682 Ft lett. 
 
A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy 
jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók 
esetében 822 096 forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a napilap 
kiadók esetében 197 399 000 Ft lett. 
 
Maradvány összegek 
 
A felosztás pillanatában az Egyesület vezetése az éves tervszámokat tudta 
figyelembe venni, amelyet minden évben az Egyesület Közgyűlése fogad el, 
mivel az éves tényadatok csak a következő évben állnak rendelkezésére. 
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Fentiekre való tekintettel a 2017. évi költségvetés tervezett számai és tényadatai 
közötti 905.215 forintnyi különbség tényszerűen a mérleg zárását követően állt 
az Egyesület rendelkezésére, ezért felosztása csak utólag lehetséges. 
 
A 2016-os jogdíjakra vonatkozóan beérkezett bejelentők adatai és a Felosztási 
Szabályzat vonatkozó pontjai értelmében ismét összesítésre kerültek az 
adatbejelentők a maradványösszeg elszámolása kapcsán. 
 
Az Elnökségi határozathozatal napjáig a maradványösszeg terhére 10 folyóirat 
kiadó jogosult és 2 napilap kiadó jogosult szolgáltatott adatot a Repropress 
számára. 
 
Az egy jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a folyóirat-
kiadók esetében 65.175 Ft lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a 
folyóirat-kiadók esetében 228.133.856 Ft lett. 
 
A kezelési költségek levonása után fennmaradt jogdíjösszeget alapul véve az egy 
jogosultra jutó reprográfiai díjak összegének számtani átlaga a napilap kiadók 
esetében 126.730 Ft lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a folyóirat-
kiadók esetében 146.049.000 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. 
 
A Repropress pénzkészlete 2018. december 31-én 18.582.584 forint, melynek 
forrása a korábbi MLE pénzadomány, a kifizetésre váró jogdíjak és a 
tartalékkeret. 
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III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 
 
JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 
 
1) EU SZERZŐI JOGI REFORM 
 
Az Európai Parlament március végén jóváhagyta az interneten érvényes szerzői jogi 
szabályokat, a szavazás során a	kiadók által támogatott szakmai	álláspontot is 
figyelembe vették a képviselők. Mi is jelent ez tagvállalataink számára? 
 
Az új szabályok értelmében: 

• az internetplatformok felelnek a felhasználók által feltöltött tartalmakért 
• bizonyos feltöltött tartalomtípusokat, például mémeket vagy GIF-eket 

külön kivonnak az irányelv hatálya alól 
• az „egyedi szavakkal vagy rövid részletekkel” kísért hivatkozásokat 

szabadon meg lehet osztani 
• az újságíróknak minden, a szerzői jogból származó, de a kiadójukhoz 

beérkező bevételből részesülniük kell 
• a start-up platformokra enyhébb szabályzás vonatkozik 

 
A képviselők a plenáris ülésen 348 szavazattal, 274 ellenszavazat és 36 tartózkodás 
mellett fogadták el a jogszabályt. Ezzel lezárult az Európai Parlament 2016-ban 
elindult jogalkotási folyamata. 
 

 
 
 
A döntéshozatal folyamán: 

1. A képviselőket először arról kérték, hogy a javaslat kapcsán szavazzanak a 
következő törvényhozási periódusra	 való átvitelre. Ezt 443-181 arányban 
leszavazták; 

2. Ezt követően arról szavaztak a képviselők, hogy szavazzanak-e a 
kiegészítésről. Ez egy apró, 317-312-es többséggel lett elutasítva. Ez 
meglehetősen szoros eredmény. Később pedig néhány képviselő 
módosította a szavazatát (bár ez nem volt hatással a szavazás kimenetelére), 
ami azt jelentette, hogy valójában a többség a javaslat mellett voksolt; 
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3. Végül pedig a Kiegészítés nélküli verzióról szavaztak a képviselők és 
elfogadták azt 348-274 arányban. Hatalmas sóhajjal könnyebbült meg a 
#yes2copyright tábora; 

4. Hogy ki mire szavazott illetve ki kért módosítást,	itt	található a 48. oldaltól 
kezdve. 

	 
Így aztán	Axel Voss	(a néppárti jelentéstevő) elégedett az eredménnyel, a Bizottság 
boldog, a kreatív szektor is elégedett, míg	Reda	(aki az EP-beli szereplését követően 
a PhD-jét kezdi majd az MIT-n), a platformok és az internetes aktivisták 
elégedetlenek az eredményekkel. A végső szövegben a 11. cikket már 15. cikknek, a 
13. cikket pedig 17. cikknek hívják. 
 

5. Most a Bizottságnak kell rányomnia a pecsétjét a megállapodásra. Ez akár 
már április 9-én megtörténhet. Miután a COREPER már elfogadta és az EP 
nem egészítette ki a szöveget, azt gondoljuk, hogy ez egy “A pontként” lenne 
lehetséges, ami azt jelenti, hogy a miniszterek nem vitatják meg, csak 
aláírják majd; 

6. Ezzel együtt az ágazati érdekképviseleti szerveink egyeztetnek a román 
elnökséggel, nehogy B pontként kezeljék az ügyet a téma politikai 
érzékenysége miatt.	 

7. Ha a	Tanács aláírja, akkor az irányelvet implementálni kell azt a nemzeti 
jogrendbe attól számított 2 éven belül, hogy az megjelent az EU hivatalos 
közlönyében. 

 
És természetesen az igazi próba majd a nemzeti jogrendbe való átültetés lesz. 
Tehát akkor mi is van most terítéken? 

• tudományos kutatási célokra a kutatószervezetek és a kulturális örökség 
védelmével foglalkozó intézetek kereshetnek a szövegekben és az adatokban 
olyan művek esetében, melyekhez legálisan hozzáférhetnek (3. cikk), az 
ezzel kapcsolatos kivételek és korlátozások a 4. cikkben vannak 
meghatározva; 

• oktatási célokra vannak kivételek bizonyos feltételek mellett (5. cikk), 
ugyanez vonatkozik a kulturális örökség megőrzésére is (6. cikk); 

• Bizonyos feltételek mellett a kulturális örökségvédelmi intézetek 
használhatják a kereskedelmi forgalomban már nem lévő műveket, ld. CMO 
(8.cikk). A jogtulajdonosok lemondhatnak a jogokról (8.4. cikk), 
meghatározták a határon átívelő használatot (9. cikk), a népszerűsítést (10. 
cikk), valamint az érintettek közti párbeszédet (11. cikk) ezen művek 
tekintetében; 

• A tagállamok adhatnak jogosultságot a CMOk számára (12. cikk) és 
megállapíthatják a jogtulajdonosokat védő jogokat (12.3); 

• A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy az audiovizuális művek 
használatával kapcsolatos megállapodások megkötése során nehézségekbe 
ütköző felek mediátorhoz fordulhassanak (13. cikk); 

• A sajtókiadványok online használatának védelmével kapcsolatosan a 
kiadástól számított 2 évre szól a kiadói jog (15. cikk). A magáncélú vagy 
nem kereskedelmi célú használat nem érintett, a hyperlinkelésre 
valamint nagyon rövid kivonatokra nem vonatkozik. A tagállamok 
kötelessége biztosítani, hogy a szerzők megfelelő részesedést kapjanak a 
bevételekből (15.5); 
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• A tagállamok kötelessége biztosítani, hogy amikor a szerző átadta a 
jogokat egy kiadónak, úgy az jogosulttá tegye a kiadót ellentételezésre a 
használat esetében (16. cikk); 

• Az online tartalom-megosztó szolgáltatóknak be kell szerezni a 
jogtulajdonos engedélyét a megosztáshoz pl. licenc-megállapodás révén 
(17. cikk). Ha nincs engedély, akkor a szolgáltató felelőssége a tartalom 
eltávolítása illetve a tőle telhető megtételének bizonyítása ennek 
érdekében (17.4.). Kivételt képeznek ez alól azok a tartalommegosztók, 
melyek még nincsenek 3 évesek, a forgalmuk nem éri el a 10 millió EUR-t 
és a havi 5 milliós egyéni látogatottságot (17.6). Az idézet és a paródiával 
kapcsolatos meglévő kivételek érvényben maradnak (17.7) és szükség van 
egy új mechanizmusra is (17.9.); 

• A szerzőknek és az előadóknak megfelelő és arányos díjazás jár a műveik 
használata után (18.1) és a tagállamok szabadon alkalmazhatnak 
különböző mechanizmusokat az irányelvnek a nemzeti jogrendbe való 
integrálásakor (18.2).	 Létre kell hozni egy átlátható rendszert a 
szerzőknek és előadóknak a műveik felhasználása nyomon követésére 
(használat módja, bevételek, díjazás) (19. cikk). Szükség van egy 
szerződéses mechanizmusra (20), egy alternatív jogvita megoldási 
eljárásra (21) és egy visszavonási jogosultságra (22). 

 
A techóriásoknak osztozniuk kell a bevételeken az alkotókkal és az újságírókkal 
 
Az irányelv javítani kívánja az alkotók – például zenészek, előadók vagy 
forgatókönyvírók -, a hírszolgáltatók és az újságírók alkupozícióját akkor, amikor a 
különböző megosztó platformokon megjelenő munkájuk után járó díjazásról 
tárgyalnak. Az irányelv ezt úgy éri el, hogy egyrészt az internetplatformok ezentúl 
közvetlen felelősséggel tartoznak az oldalukon megjelenő tartalmakért, másrészt 
felhatalmazza a hírszolgáltatókat, hogy újságíróik nevében egyszerre több 
újságcikkre vonatkozó megállapodást tárgyalhassanak le a híraggregátorokkal. 
 
Fennmarad a szólásszabadság 
 
Az irányelv több részének kifejezetten az a feladata, hogy biztosítsa: az internet 
továbbra is a szólásszabadság terepe maradjon. Az újságcikk-részletek megosztását 
külön kiemelték az irányelv hatálya alól, tehát hírrészletek megosztása továbbra 
sem jelenti majd a hírt kiadó vállalat jogainak megsértését. A megállapodás 
ugyanakkor garanciát tartalmaz arra, hogy a hírgyűjtő oldalak ne élhessenek vissza 
ezzel az engedménnyel. Tehát hírrészlet ugyan továbbra is megjelenhet például a 
Google News listáján vagy a Facebookon, de csak akkor, ha „nagyon rövid". 
 
Idézés, kritika, recenzió, karikatúra vagy paródia készítésének céljából ezentúl is - 
sőt, az eddiginél nagyobb védelem mellett - fel lehet tölteni védett tartalmakat, így a 
GIF-ek és mémek továbbra is az interneten maradnak és megoszthatók lesznek. 
 
Sok online oldalra nem érvényes az irányelv 
 
A jogszabály külön kitér arra, hogy a Wikipediához hasonló, online enciklopédiák 
nem kereskedelmi célú feltöltése és a nyílt forráskódú szoftverplatformok, mint 
például a GitHub, automatikusan kívül esnek az irányelvnek alávetett tartalmak 
körén. 
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Erősebb tárgyalási pozíció a szerzők és az előadók számára 
 
Ezentúl ha a szerzői jogok hasznosításáért eredetileg kialkudott díj „aránytalanul" 
alacsony a művekből származó bevételhez képest, akkor a szerzők további 
javadalmazást kérhetnek attól, akivel megállapodtak a jogok használatáról. 
Az MLE a továbbiakban is nyomon követi az implementációs folyamatot és a kiadói 
szabályozások részletes áttekintését követően, amennyiben ágazati szintű 
megoldások bevezethetők, jelentkezni fog javaslataival a tagvállalatok felé. 
 
A csomagot 2019. április 15-én a Tanács is jóváhagyta, az irányelvnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való aláírását és közzétételét követően a tagállamoknak 24 
hónap áll rendelkezésére az új szabályok nemzeti jogba történő átültetésére. 
 
Az elfogadott irányelv teljes szövege itt található. 
 
Mivel a kiadók számára a hazai implementáció kiemelt jelentőséggel bír, a 
kiadói közösség célja, hogy szervezetünk a kodifikációs folyamatig kísérje 
nyomon és támogassa a munkát. 
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EGYEBEK 
 
RSZ új tagsági felmérés 
 
A Hungart és MASZRE a Reprográfiai Szövetség éves rendes közgyűlése előtt 2018-
ban felvetette, hogy szeretné újra elvégeztetni a 2010-ben elkészített másolási 
szokásokról készült felmérést, mivel a vizuális művek szerepe a Hungart véleménye 
szerint megnőtt az azóta eltelt időszakban, és magasabb díjkompenzációt 
szeretnének. A MASZRE a tankönyv és egyetemi kiadók nyomására szeretné a 
felmérést újra elvégeztetni, mivel komoly gazdasági károkat okoz számukra ezen 
kiadványok másolása. 
 
A felmérés eredményei a két társszervezetnek alapot adhatnak arra, hogy a 
különböző jogosulti csoportokat képviselő közös jogkezelő szervezetek 
újratárgyalják a beszedett díjból való részesedésük arányát.  A felmérés adatai 
lehetőséget adhatnak a jogosulti csoportok közti felosztási arányok 
megváltoztatására, vagy akár a felosztási elveinek újragondolására.   
 
A felmérés kapcsán mindenképpen kiemelendő szempont, hogy véleményünk 
szerint a szabad magáncélú felhasználások terjedelmét meghaladó másolások a 
szerzői jogi szabályok szerint jogszerűtlenek. 
 
MSZEKE 
 
2018 októberében a Repropress és az RSZ egyéb tagszervezetei közül a MASZRE is 
megkeresést kapott a Magyar Szak- és Elektronikus Kiadók és Szerzőik 
Egyesületétől. A tájékoztatásuk szerint 	a közös jogkezelésről szóló törvény 
értelmében új közös jogkezelő szervezetként kívánnak a piacra lépni. A Repropress-
szel megállapodást kívánnak kötni a tudományos és szakirodalmi publikációk és 
folyóiratokban megjelenő cikkek, publikációk területén.  
 
A MSZEKE tagjegyzéke a honlapukon elérhető, az NMHH lapnyilvántartásának 
adatai szerint 2 db folyóiratot adnak ki tagjaik összességében. 
 
A szervezet 2018. áprilisában elindította a közös jogkezelési tevékenység 
engedélyezésére vonatkozó nyilvántartási eljárást. Az eljárásban a Repropress 
ügyféli jogállással bír, így iratbetekintést kérelmeztünk az SZTNH-tól ez ügyben, 
melyre válaszukat a beszámoló elkészítésekor várjuk. 
 
 
 
Budapest, 2019. május 13. 
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F,ÜGGETLEN KÖNYVYIZSGÁLÓI JELENTES

A Repropress MaE,ar Lapkiadók Reprográí iai Egyesülete tagiainak

Vé lemé ny

Elvé geztiik a Repropress Magrar Lapkiadók Reprográfiai E5,esülete (,,az Egyesiileí ') 2018. ólr é ves

beszárnolójának köryr,vizsgrálatat. amely é ves beszárnoló a 2018. december 31-i fordulórrapraké sz,í teLt mé rlegb l -
melyben az eszk z k é s forr:{sok egyez  vé gösszege 2a.404EFt, az ad zott eredmé ny 914 E Ft (nyeresé g) -, é s tz
ugyanezeí :r id ponttal vé gz d  iizleti é r,re vonatkozó eredmé n"vkimutatasból. r,alamint a szí mú teli politika jelent s

elemeinek összefoglalasát is í artalmaz  klegé szit  mellé kletb l rál1.

Vé lemé nyiink szerint a mellé kelt é ves beszámoló megbí zható é s valós ké pet ad az Egr,esii,let 2018. december 31é n
fenrriilló vag.voni é s pé nzügyi helyzeté r l, valamint az gzen id ponttal vé gz d  iizleti é we vonatkozó jóvedelmi

helyzeté t L aMagyarcrszágon lraáyoq a szí rnütelr l szóló 2000. ád C. törvé nnyel összhangban (a továbbiakban:

,,számviteli tötvé ny").

A vé lemé n1,- alapja

Köryr,vizsgflatunkat a Magyar Nemzeti Köryr,vizsgálaü Standardokkal összhangban é s a könywizsgálatra

vonatkozó - Magyarorságon haályos - töwé nyek é s egyé b jogszabál_vok alapjrán hajtottuk vé gre" Ezsn standardok

é rtelrné ben ferurrálló felel ssé g&rk ffivebb lelrásátjelenté siink ,J kóryuvusgáló é ves beszámoló kóry*vusgáIaí áé rt

v aló.fe le l  ssé  ge" szakasza tartah]azza.

Függetlenek vagyunk a tarsaságí ól a vgí |atkoz . Maglarorságon hata§os jogszabályokban é s a Magyar
Köryr,r,usgáói Kamara,, A kór§r,vizsgalói hivaás magatartasi (eükai) szabalyairól é s a fegyelmi eljarásról szóló

szabiú yzata"-barr, valamint az eznk&n nem rende:zett ké rdé sek tekinteté ben a Nemzetközi Etikai Standaí dok Testülete

átal kiadofi ,§önlwizsgalók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerirr1" é s megfeleliink az

ugyanezen normákban szerepl  további etikai el irasoknak is.

Meggy z dé siin( hogy a:z általrrnk megszerzett, köry,wizsgalati bizonlté k elegerl  é s megfelel  alapot nytjt

vé lerné nyiinkhöz.

Egyé b információk : Az  zleti jelenté s

Az egyé b információk a Repropress Magyar Lapkiadók Reprogriáfiai Egyesú let 2018. é vi üzleti jelenté sé b l

iillnak. A vezeté s felel s az nzlell jelenté snek a sámviteli törvé ny, illefue egyé b más jogszabály vona&ozó

el í rásaival összhangban törté n  elké szí té sé é rt. A fuggetlen kórylvizsgálói jelenté silnk ,,Vé lemé ny"
szakaszában az é ves beszámolóra adott vé lemé nyünk nem vonatkozik az üzletijelenté sre.

Az é ves beszámoló általunk vé gzett körylvizsgálatzí val kapcsolatban a mi felel ssé gú nk az ú zleti jelenté s

átolvasása é s ennek során annak mé rlegelé se, Ltogy az  zleti jelenté s lé nyegesen ellentmond-e az é ves

beszámolónak yagy a könJrvizsgálat során szerzetl ismereteinknek, vagy egyé bké nt ú gy tú nik-e" bagy az

lé nyeges hibás állí ást tartalmaz. Ha az elvé gzett munkánk alapjin arra a következteté sre jutunlg hog az egyé b

információk lé riyeges hibás állí tást tartalmaznak,'kötelessé günk en l é s a hibás állí tás jellegé r l jelenté st tenni.

A számviteli töné rry alapján a mi felel ssé günk továbbá annak megité lé se, hogy az üzleti jelenté s a számviteli

törvé ny, illetve egyé b más jogszabály vonatkozó el í rásaival összhangban van-e. é s err l. valamint az iú zleti

jelenté s é s az é ves beszámoló összhangjiáról vé lemé ny nyilvání tasa.
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Vé lemé nyünk szerint a Repropress Magyar Lapkiadók Reprogriáfiai EgyesiiLlete 2018. é vi üzleti jelenté se minden
lé q,eges vonatkozásban összhangban van a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesiilete 2018. é vi
é ves beszámolójával é s a számviteli törvé ny vonatkozó el í rásaival. Mivel egyé b más jogszabály a Társaság
számé ra nem í r el  további követelmé nyeket az iizleü jelenté sre, ezé rl e tekintetben nern mondunk vé lerné nyt.

Az izlelijelenté sben más jellegu lé nl.eges ellentmon s vagy lé nyeges hibás állí tás sem jutott a fudornásunkra,
í gy e tekintetben nincs jelentenivalórrk.

Egyé b információk: A közhasznú sági mellé klet

Az egyé b információk a Repropress Magyar Lapkiadók Reprogriifiai EgyesiiLlete 2018. é vi kózbaszní sági
mellé kleté b l állnak. A vezeté s felel s aközhas,m sági mellé kletnek a 35012011. (XII.30.) Kormiinyrendelet

vonatkozó el irásaival összhangban tórté n  eké szité sé é rt A fiiggetlen köry.rvizsgálói jelenté siink ,,Vé lemé ny''
szakaszában az é ves beszámolóra adott vé lemé nyünk nem vonatkozik a közhasznú sági mellé kletre, é s a
kózhasznú sági mellé kletre vonatkozóaí  nem bocsátunk ki semmilyen formájú  bizonyosságot nffitó
kövel,k czteté sl.

Az é ves beszámoló általunk vé gzetí  körywizsgálatiival kapcsolatban a mi felel ssé günk a közhasznú sági
mellé klet átolvasása é s erurek során arulak mé rlegelé se, hogv a közhasznú sági mellé kletben foglalt egyé b

fufornrációk lé nyegesen ellentmondanak-e az é ves beszámolórrak vagy a könywvizsgálat során s,z,lrzett

ismereteinkrrek, vagy egyé bké nt ú gy t nik-e, hogy azok lé nyeges hibás állí tást tartalmaznak. Ha az elvé gzett
munkánk alapján arra a követk€zteté sre jutunlq hogy a közhasznú sági mellé klet lé nyeges hibás állí tást tartalmaz,
kötelessé günk err l é s a hibás álliás jellegé r l jelenté st tenni. Ebben a tekinteóen nincs jelenteni valónk.

A vezeté s é s az irányitással megbí zott szemé lyek felel ssé ge az é ves beszámolóé rt

A vezeté s felel s az é ves beszámolónak a számviteli törvé ruryel összhangban törté n  é s a valós bemutatás

követelmé nyé nek megfelel  elké szí té sé é rt, valamint az olyan bels  kontrollé rt, amelyet a vezeté s sziiksé gesnek

í art ahhoz, hogy lehet vé  váljon az akár csalásból, akár hibából ered  lé nyeges hibás állitásí ól mentes é ves

beszámoló elké szí té se.

Az é ves beszámoló elké szí té se során a vezeté s felel s azé rt, hogy felmé qe az Egyesületnek a vállalkozás
folfiatására való ké pessé ga é s az adoí t helyzetnek megfelel en közzé tegye a vállalkazás folJtatásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezeté s felel a vállalkozás folfatásának elvé n alapuló é ves beszámoló
összeiállí tásí é rt. A vezeté snek a vállalkozás fol1,tatásrának elvé b l kell kiindulnia, ha errnek az elvnek az.

é rvé nyesülé sé t elté r  rendelkezé s nern aka lyozza,1lletve a vállalkozási tevé kenysé g fol1-tatásrának ellentmondó
té nyez , köriilmé ny nem áll fenn.

Az ié lryitással megbí zott szemé lyek felel sek az Egyes let pé nz gyi beszárnolási folyarnatának felú gyeleté é rf.
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A könywizsgáló é ves treszámoló könylvizsgálatáé rt való felel ssé ge

A köry,lvizsgálat során cé lunk kell  bizonyosságot szetezni arról, hagy az é ves beszámol  egé sze nemlarta7naz
akar csalásból, akár hibából ered  lé nyeges hibás állitá§., valamint az, hogy ennek alapjián a vé lemé nyú nket
taí talí nazó fuggetlen könyltizsgálói jelenté st bocsássunk ki A kell  bizonyosság magas foku bizonyosság, de

nem garancia arr4 hogy a Magyar Nemzeü Köryrlvizsgrálati Standaí dokkal összhangban elvé gzeí t köryr,vizsgálat
mindig feltáqa az egyé bké nt lé tez  lé nyeges hibás állitást. A hibás állí ások eredhetnek csalásból vagy hibából,

é s lé nyegesnek min sülnek, ha é sszerú  tehet az a virakazás, hogy ezek  nmagukban rragy együttesen

befolyásolhatjiik a felhaszrrálók adott é ves beszámoló alapjan meghozott gazdasági d nté seit.

Az é ves beszámoló köryr,vizsgálaáé rt való további felel ssé günk leí ráyát a jelen fiiggetlen körywizsgálói
jelenté sünk mellé klete tarÁ7mazza, ami a fuggetlen köryr,wizsgálói jelenté s elválaszthatatlan ré sze é s a
könywizsgál ó aláí rásáú , tartalmazó oldal uüí n köve&ezik.

20l9. janu.ir 3 l.

cooP§ÁLDo
§{6qnvias góló I,iB'§'"

Gr.Á]r^_' rt)
Csizmiirrné  Bogdán a*"!
COOP S ALDO Könywizsgáló
é s Ügpiteli Szolgáltáó Kft,
2092 Budakeszi, Hársfa u, 1.

Nyilvántartasi szí nn. 000078

Csizmr{rrné  Bogdán Ágrres
Nyilvántartr{si szí rll 007 23'7
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MELLEKLET
a Repropre§§ Magyar Lapkiadók Reprográfiai E5resülete 2018. é yi é yes tleszámo|ójáról kiadott független

könywizs gr{lói jelenté shez

Ez a mellé ldet a Repraprcss Magrar Lapkiadók Reprográfiai Epryesülete 2018. é ri
kiadott, 2019. január 31-é n kelt független kön1.1vizsgálói jelenté s elviiüaszthatatlan ré sze

beszámal jár l

A könpwizsgálónak az é ves beszámoló könywizsgálatáé rt valóo a Magyar Ntmzeti Könywizsgálati
Standardok szerinti további felel ssé ge

A Magyar Nemzeti Köryr,vizsgáati Standaí dok szerinti körylvizsgálat egé sze sorfur szakmai megí té lé st

alkalmazunk é s szakmai szkepticizmust tarhrrrk ferrrr.

Továbbá:

r Azonosí tjuk é s felmé rjük az é vesbeszámaL  akar csalásból, akaí  hibából ered  lé nveges hibás állí ásainak
a kockázatatl, kialakí tjuk é s vé grehajtjvk az ezen kockázatok kezelé sé re alkalmas körywizsgálali
eljárásokat, valamint elegend  é s megfelel  könlnvizsgálati bizonyí té kot szerziink a vé lemé nyünk
rnegalapozásilhoz. Acsalásból ered  lé nyeges hibás atlí ás fel nem tárásának akockí rala rragyobb, mint a

hibából ered é , mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisí ást, szándé kos kihagyásokat, té ves

tryilatkozatokat, vagy a bels  kontroll felülí rását.

. Megismerjük a k nywizsgálat szempontjából releváns bels  kontrollt annak é rdeké ben, liog"v olyan
köny-wizsgálati eljáásokat terveziiLrlk meg, amelyek az adott köriilmé nyek között megfelel ek, de nem

azé rt, hogy a Szövetsé g bels  kontrolljanak haté konyságára vonatkozóan vé lemé rryt nyilvání tsunk.

. Erté keljiik a vezeté s által alkalmazott szí rrlviIeti politika megfelel sé get é s a vezeí é s álta| ké szitetí
szárnviteli becslé sek é s kapcsolód   közzé té telek é sszerú sé gé t.

l következteté st vonunk le arról, lrogv helyé nvaló-e a vezeté s ré szé t I a vállakozás folytatásának elvé n

alapuló é ves beszámoló összeállí tás4 valamint a megszerzett kóni,wizsgáiati bizartyité k alapján arról,

hogy fennáll-e lé nyeges bizon$alanság olyan esemé nyekkel vagy felté telekkel kapcsolatbar1 amelyek
jelent s ké tsé get vethetnek fel a Szövetsé gvállalkoÁs fol1tatására való ké pessé gé t illet en, Ameruryiben

azt a következteté st vonjuk le, hogy lé nyeges bizonJtalanság ztll fenn, fuggetlen kön1,1wizsgál i
jelerrté siirrkben fel kell hí r,rrunk a figvelnet az, é ves beszámolóbiur lé v  kapcsolód k zzé té telekre, vagy

ha ak zzé té telek e tekintetben nem megfelel ek" min sitenünk kell vé lemé nyiinket. K vetkezteté seink a

fiiggetlen köryr,vizsgiálói jelenté sünk  tumáig megszerzeí I körywizsgálatt bizonyité kon alapulnak.

Jöv beli esemé nyek vagy felté telek azonban okozhatjiák aá, hog.v a Szövetsé g nem tudja a vál7akozásí
fol1,tatni.

. Erté keljiik a, é ves beszámoló átfogó bemutatását, felé pí té sé t é s tartalmát, beleé rtve a kiegé szí t 

mellé kletben tettkózzé té teleket, valamint é rté keljiik aztis,bogy az é ves beszámolóban teljesül-e az alapu1

szolgáló ügyletek é s esemé nyek valós bemutatása.

e Azidnltassal megbí zott szemé lyek tudorrr.'isrára hozzlfr- egyé b ké rdé sek mellett - a körywDsgáal tervezett

ltx köré té s ütemeásel; a köryr,vizsgalat jelent s megálapiásait, belé rfue aSz vetsglltal alkalmazottbels 
kontrollnak a köryr,vizsgalatrurk sorálr áütalunk azonosí tott jelent s hiányossagait is, ha voltak ilyenek.

eYes
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1 8330876-949g-tt29-0 1
Statisztikai szdmjel

02-02-000285
C6gjegyzekszdm

Repropress Magyar Lapkiadok lLeprogr6fiai Szovets6g
1012 Budapest, Pdlya utca 4-6.

Eves BESzAMoLo
2018. 6v

B u d a p e s t ,  2 0 1  9 ,  j a n u S r  3 1 .
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adatok E Ft-ban
Tétel megnevezése 2017.12.31Előző évek módosítása 2018.12.31

a b c d e
1. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 11 895 12 282
2. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0
3. I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 11 895 12 282
4. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0
5. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0
6. II.AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) 0 0
7. III. EGYÉB BEVÉTELEK 3 0

8. Ebből: visszaírt értékvesztés 0 0
9. 05. Anyagköltség 0 0
10. 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 6 279 7 673
11. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 47 103
12. 08. ELÁBÉ 0

13. 09. Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke 0 0

14. IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 6 326 7 776
15. 10. Bérköltség 3 000 3 000
16. 11.Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
17. 12.Bérjárulékok 660 585
18. V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) 3 660 3 585
19. VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
20. VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 6 7
21. Ebből értékvesztés

22.
A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
(I+II+III-IV-V-VI-VII) 1 906 914

Budapest, 2019. január 31. PH

Statisztikai számjel:18330876-9499-529-01
Cégjegyzékszám: 02-02-0002852

Éves beszámoló 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(Összköltség eljárással)
 2/1

19
28
75
3



 19 

Tétel megnevezése 2017.12.31Előző évek módosítása 2018.12.31

a b c d e

23. 13.Kapott(járó)osztalék részesedés 0 0

24. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

25. 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 0 0

26. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

27.
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 
kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 0 0

28. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 0

30. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

31. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0

32. Ebből: értékelési különbözet 0

33.
VIII. PÉNZÜGYI MÚVELETEK BEVÉTELEI 
(13+14+15+16+17) 1 0

34. 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0

35. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

36.
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 
kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0

37. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

38. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0

39. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

40. 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0

41. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0

42. Ebből: értékelési különbözet 0 0

43.
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 
(18+19+20+21+22) 0 0

44. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 1 0

45. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B) 1 907 914

46. X. Adófizetési kötelezettség

47. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C+-X) 1 907 914

Éves beszámoló 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(Összköltség eljárással)

 2/2
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Eszközök (Aktívák)
adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése 2017.12.31Előző évek módosítása 2018.12.31

a b c d e
1. A. Befektetett eszközök   (02.+10.+18. sor) 0 0
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9sorok) 0 0
3. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0
4. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0
5. 3. Vagyoni értékű jogok 0 0
6. 4. Szellemi termékek 0 0
7. 5. Üzleti vagy cégérték 0 0
8. 6. Immateriális javakra adott előlegek 0 0
9. 7. Immateriáls javak értékhelyesbítése 0 0
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) 0 0
11. 1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok 0 0
12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0
13. 3. Egyéb berendezések, gépek, járművek 0 0
14. 4. Tenyészállatok 0 0
15. 5. Beruházások, felújítások 0 0
16. 6. Beruházásokra adott előlegek 0 0
17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

18.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. 
sorok) 0 0

19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0
20. 2. Tartósan adott kölcsön  kapcsolt vállalkozásban 0 0
21. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 0

22.
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban 0 0

23. 5. Egyéb tartós részesedés 0 0

24.
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban 0 0

25. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 0
26. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0
27. 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

28. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0

Statisztikai számjel:18330876-9499-529-01
Cégjegyzékszám: 02-02-0002852
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adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése 2017.12.31Előző évek módosítása 2018.12.31
a b c d e

29. B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sorok) 18 108 20 404
30. I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) 0 0
31. 1. Anyagok
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
33. 3. Növendék, hízó és egyéb állatok
34. 4. Késztermékek
35. 5. Áruk
36. 6. Készletre adott előlegek
37. II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok) 1 778 1 821
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 140 150
39. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

40.
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
álló vállalkozással szemben

41.
4.  Követelések egyéb részesedési viszonyban álló 
vállalkozással szemben

42. 5. Váltókövetelések
43. 6. Egyéb követelések 1 638 1 671
44. 7. Követelések értékelési különbözete

45. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
46. III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok) 0 0
47. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
48. 2. Jelentős tulajdoni részesedés

49. 3. Egyéb részesedés
50. 4. Saját részvények, üzletrészek
51. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
52. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
53. IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok) 16 330 18 583
54. 1. Pénztár, csekkek
55. 2. Bankbetétek 16 330 18 583
56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok) 0 0
57. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
58. 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

59. 3. Halasztott ráfordítások

60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 1+29+56) 18 108 20 404
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Források (passzívák)
adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése 2017.12.31Előző évek módosítása 2018.12.31

a b c d e
61. D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71) 12 646 13 560
62. I. JEGYZETT TŐKE 100 100
63. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
64. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
65. III. TŐKETARTALÉK
66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 5 639 7 546
67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 5 000 5 000
68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
70. 2. Valós értékelés érétékelési tartaléka
71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 1 907 914
72. E. Céltartalékok (73-75) 0
73. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
74. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
75. 3. Egyéb céltartalék
76. F. Kötelezettségek (77+82+92) 5 462 6 844
77. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81)

78.
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben

79.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

80.
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

81. 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb  gazdálkodóval szemben

"A" Mérleg

 1/3

19
28
75
3



 23 

Források (passzívák) adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése 2017.12.31Előző évek módosítása 2018.12.31
a b c d e

82. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91) 0 0
83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
84. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
85. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek
87. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
88. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

89.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

90.
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

91. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 93-104) 5 462 6 844
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 
94. Ebből átváltoztatható kötvények
95. 2. Rövid lejáratú hitelek
96. 3. Vevőktől kapott előlegek
97. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 26 272

98. 5. Váltótartozások

99.
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben

100.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

101.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

102. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 436 6 572
103. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete
104. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
105. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108) 0 0
106. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
107. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0
108. 3. Halasztott bevételek
109. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61+72+76+105) 18 108 20 404

Budapest, 2019. január 31.
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Az Egyesület bemutatása 

Az Egyesület neve: Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete. 

Székhelye:   1016, Budapest, Mészáros u. 15-17. 

Működés kezdete:  2008. február 22. 

Az Egyesület - mint közös jogkezelő szervezet - működését a szerzői jogok és a 
szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 
(Kjkt.) szabályozza. Az Egyesület a Kjkt. 4. § 10. pontja szerinti reprezentatív közös 
jogkezelő szervezet, amely a Taggyűlés által jóváhagyott Alapszabály rendelkezései 
szerint működik. 
 
Az Egyesület országos. Célja a reprográfiai közös jogkezelésre vonatkozó törvényi 
előírások keretei között az Alapszabály által érintett jogosultak számára a reprográfiai 
jogdíjigényt a felhasználókkal szemben érvényesítő közös jogkezelő szervezet, a 
Fővárosi Bíróságon 9674 szám alatt nyilvántartásba vett, és az NKÖM-et vezető 
miniszter által a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába felvett (MK 2000/94.) 
Magyar Reprográfiai Szövetség által beszedett és az Egyesületnek átadott jogdíjakat 
az Alapszabály és a Felosztási Szabályzat rendelkezései alapján felossza. 
 
Nyilvántartásba vételi száma: Baranya megyei Bíróság 2852. 

Új nyilvántartási szám formátum: 02-02-000285 

Alaptevékenység:  TEÁOR 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi 
társadalmi tevékenység. 

Az Egyesület célja az Alapszabályban meghatározott érintett jogosultak 
érdekvédelme, javukra a közös jogkezelés ellátása. 
 
Ezen belül az Egyesület célja, hogy tevékenységének kifejtése útján az 1999. évi 
LXXVI. szerzői jogról szóló törvény (továbbiakban: Szjt.) valamint a kapcsolódó 
jogszabályok keretei között, a feladatkörébe tartozó közös jogkezelést folytasson az 
Alapszabályban meghatározott érintett jogosultak érdekében. 
 
Ennek megfelelően az Egyesület célja az Szjt 21. § alapján szerzői művek 
fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más hasonló hordozón 
(együtt reprográfiával) történő többszörözésére (magáncélú másolásra) tekintettel 
járó reprográfiai díjjal összefüggésben az Alapszabályban meghatározott érintett 
jogosultak javára a közös jogkezelés ellátása. 
 

 
Ennek keretében az Egyesület feladata, hogy a tevékenysége révén a reprográfiai díj 
közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások keretei között az Alapszabály által 
meghatározott érintett jogosultakat és műveiket nyilvántartsa, továbbá számukra a 
Magyar Reprográfiai Szövetség által beszedett és az Egyesületnek átadott díjakat a 
jelen Alapszabály és a Felosztási Szabályzat (Alapszabály 6. pont) rendelkezései 
alapján felossza. 
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Adatbázist tart fenn a Szövetség közös jogkezelési körébe tartozó bel- és 
amennyiben szükséges a külföldi művekről, illetve jogosultakról. 
 
Az Egyesület anyagi forrása egyrészt a tagdíj, melynek éves összegét az Elnökség 
(Alapszabály 7. 3.) javaslata alapján a Taggyűlés állapítja meg. Az alapítás évétől a 
tagdíj éves összege 10.000, Ft - azaz Tízezer forint, mely összeget a tagok a számla 
kézhezvételét követő 30 napon belül teljesítenek.   
 
Az Egyesület anyagi forrása másrészt a meghatározott célja szerinti, a közös 
jogkezelés gyakorlásával elért bevétel, amelyből az Egyesület saját működésére és 
szervezeteinek fenntartására kezelési költséget von le. 
 
Az Egyesület anyagi forrása lehet még a kiegészítő vállalkozási tevékenységből 
származó bevétel. 
 
Az Egyesület szervezete: 

a) Taggyűlés 

b) Elnökség 

Elnök:  Hivatal Péter 

Főtitkár: Havas Katalin Linda 

 A beszámolót összeállító könyvelő: Sonnevend Edit EV, PM. regisztrációs száma: 
170205 

Könyvvizsgálatra kötelezett a szövetség, a 2018. évi beszámolót a COOPSALDO    
Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató KFT auditálta, a társaság nyilvántartási száma 
000078. A személyében felelős könyvvizsgáló Csizmánné Bogdán Ágnes, MKVK 
száma 007237. A könyvvizsgálat díja 200 e Ft volt, egyéb tevékenységet nem látott 
el a könyvvizsgáló társaság. 

Általános rész 
 

A számviteli politikát úgy állítottuk össze, hogy a kialakított számviteli és ügyviteli 
rend szabályai szerint olyan beszámolót készítsünk, amely megbízható és valós 
képet ad az Egyesület vagyoni-pénzügyi helyzetéről és éves gazdálkodásáról. 

A beszámoló összeállítása során az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: 

2000. évi C. törvény a számvitelről, 

2011. évi CLXXIII. civil törvény, 

2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös 
kezeléséről, 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.  

A 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet határozza meg azokat a sajátos szabályokat, 
amelyek – egyéb jogszabályi előírásból következően – eltérnek a vállalkozókra előírt 
szabályoktól, de nem ellentétesek a Sztv. alapelveivel. Amiről a Kormányrendelet 
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nem rendelkezik, arra a Sztv. az irányadó. Az Egyesület, mivel vállalkozási 
tevékenységet nem folytat, a rendelkezések szerint sem a társasági adónak, sem az 
iparűzési adónak nem alanya. Beszámolóját az Egyesület alapvetően a Számviteli 
törvény szabályai alapján állítja össze, figyelembe véve és eleget téve a fenti 
kormányrendeletnek is. 

Az Egyesület 2012. január 1-jével tért át a kettős könyvelésre. 

Egyesületünk a számviteli előírások szerint kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
éves beszámolóját készíti, amely beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, 
kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll, amely a 224/2000./XII.19./ Kormány 
rendelet tartalmi előírásainak is megfelelő. 

A 350/2011./XX.30./ Kormány rendelet értelmében 2012. évtől közhasznúsági 
melléklet is készül a benyújtásra kerülő beszámoló részeként. 

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja az üzleti 
év december 31. 

A mérlegkészítés legkésőbbi időpontja az üzleti év mérleg-fordulónapját követő 
harmadik hónap utolsó napja. 

Értékelési eljárások 

Tárgyi eszközök bekerülési értéke a számviteli törvény előírásainak megfelelően 
kerül megállapításra. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés 
napjáig számolunk el a bekerülés érték mértékéig, évente egyszer egyedi lineáris 
leírással. 

A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését 
használatbavételkor egyösszegű értékcsökkenési leírásként számoljuk el. 

Valutát, devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon 
kell forintra átszámítani. 

Jelentős hibaként a mérleg főösszeg 2%-át határozza meg az Egyesület. 
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A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 

1. Befektetett tárgyi eszközök állományváltozása 

2018. évben beruházás nem volt. Az Egyesületnek befektetett eszközei 
nincsenek. 

2. Követelések 

A 1.821 e Ft követelés 150 e Ft vevő és 1.671 e Ft visszaigényelendő áfából  
tevődik össze. 

3. Pénzeszközök 

A szövetség pénzeszközeit kizárólag bankszámlán tartja, fordulónapi 
egyenlege 18.583 e Ft 

4. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolásként a beszámolóban nem szerepel tétel. 

5. Saját tőke  

A jegyzett tőke változatlanul 100 e Ft, az eredménytartalék nyitó összegét 
növelte a 2017. évi adózott eredmény és a 2013. évre képzett lekötött tartalék 
visszavezetése, csökkentette a tárgyévben lekötött tartalékba átvezetett 1.000 
e Ft határidőn túl érkező jogdíjigények fedezetére szolgáló 2018. évi összeg, a 
záró értéke 13.560 e Ft. Lekötött tartalékban a fent említett jogdíjigények miatti 
éves lekötések vannak, 2014-2018. évekre vonatkozóan 5.000 e Ft 
összegben. A tárgyévi adózott eredmény 914 e Ft lett. 

6. Kötelezettségek 

Az Egyesület ek kizárólag rövid lejáratú kötelezettsége volt a fordulónapon. 

A 6.844 e Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze: 

-  5.957 e Ft az Magyar Lapkiadók Egyesülete felé átutalandó összeg, 
amelyről a jogdíj jogosultak lemondtak; továbbá 482 e Ft jogosultak felé 
kiértesített, de általuk a fordulónapig nem számlázott jogdíj. 

- A NAV felé 37 e Ft Személyi jövedelemadó, 49 e Ft Szociális 
hozzájárulás és 22 e Ft Egészségbiztosítási hozzájárulás, valamint 25 
e Ft Nyugdíjbiztosítási járulék, 272 e Ft szállítói tartozás. 

7. Passzív időbeli elhatárolás 

Nincs passzív időbeli elhatárolás. 
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Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

1. A beszámolóban értékesítés nettó árbevételeként kimutatott 12.282 e Ft 
bevétel 220 e Ft tagdíj bevételből és 12.062 e Ft jogdíj bevételből áll. 

2. Pénzügyi műveletek bevétele nem volt. 

3. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 7.673 e Ft, ebből 145 e Ft irodabérleti 
díj, 6.777 e Ft jogdíj, 214 e Ft volt a jogi költség, 537 e Ft a könyvvizsgálói díj 
és könyvelési költség. 

4. Az egyéb szolgáltatások értéke 103 e Ft, amely a 2018 évi bankköltség és 
hatósági díj. 

5. A 2018. évi bérköltség összege 3.000 e Ft, mely után 585 e Ft a bérjárulék 
(szociális hozzájárulási adó). 

6. Egyéb ráfordítás 2018. évben 7 e Ft kerekítés volt. 

7. Pénzügyi műveletek eredménye 0 e Ft. 

8. Társasági adófizetési kötelezettsége nincs az Egyesületnek, az adózott 
eredmény 914 e Ft. 

Egyéb tájékoztatás 
 
A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesületének fő feladata a jogdíj 
beszedése és annak a jogosult lapkiadók közötti szétosztása. 

Az Egyesület éves bérköltsége 3.000 e Ft volt, átlagos statisztikai létszám 1 fő. A 
béren kívül más javadalmazás nem történt. 

A beszámolót Sonnevend Edit 170205 számon nyilvántartásba vett mérlegképes 
könyvelő készítette. 

Az Egyesület eszközeinek-forrásainak összetételét, a likviditási és pénzügyi 
mutatókat a mellékelt táblázatok tartalmazzák. 
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Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete     
Üzleti év:   2018.év      
      
Eszközök összetétele      
      
    adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Előző év Tárgyév Változás 

(%) Összeg    
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Befektetett eszközök 0 0,00 0 0,00   
Immateriális javak 0 0,00 0 0,00   
Tárgyi eszközök 0 0,00 0 0,00   
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0,00 0 0,00   
Forgóeszközök 18 108 100,00 20 404 100,00 112,7 
Készletek 0 0,00 0 0,00   
Követelések 1 178 9,8 1 821 11,2 154,6 
Értékpapírok 0 0,00 0 0,00   
Pénzeszközök 16 330 90,2 18 583 88,8 113,8 
Aktív időbeli elhatárolások 0 0,0 0 0,00   
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 18 108 100,00 20 404 100,00 112,7 
      
      
      
Források összetétele      
      
    adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Előző év Tárgyév Változás 

(%) Összeg    
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Saját tőke 12 646 69,8 13 560 66,5 117,76 
Jegyzett tőke 100 0,6 100 0,5 100,0 
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 0 0,00 0 0,0   
Tőketartalék 0 0,00 0 0,0   
Eredménytartalék 5 639 31,1 7 546 37,0 133,8 
Lekötött tartalék 5 000 27,6 5 000 24,5 100,0 
Értékelési tartalék 0 0,00 0 0,0   
Adózott eredmény 1 907 10,5  914 4,5 47,9 
Céltartalékok 0 0,0 0 0,0   
Kötelezettségek 5 462 30,2 6 844 33,5 125,3 
Hátrasorolt kötelezettség 0 0,0 0 0,0   
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,0 0 0,0   
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 462 30,2 6 844 33,5 125,3 
Passzív időbeli elhatározások 0 0 0 0,00   
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN 18 108 100,00 20 404 100,00 112,7 
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Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete     
Üzleti év:   2018.év       
       

LIKVIDITÁSI MUTATÓK 
       

       

Mutató megnevezése Mutató számítása 
Előző 

év Tárgyév 
Előző 

év Tárgyév Változás 
    E Ft E Ft % % % 

Likviditási mutató I. 
(Current ratio) 

Forgóeszközök 18 108 20 404 331,5 298,1 89,9 
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 462 6 844 

Likviditási mutató II. 
(Quick ratio -gyors ráta) 

Forgóeszközök-Készletek 18 108 20 404 331,5 298,1 89,9 
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 462 6 844 

Likviditási mutató III. Pénzeszk.+értékpapírok 16 330 18 583 298,9 271,5 90,8 
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 462 6 844 

Likviditási mutató IV.                  Pénzeszközök 16 330 18 583 298,97 271,5 90,8 
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 462 6 844 

Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete  
   

Üzleti év:   2018.év    
   

    
   

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI 
       

       

Mutató megnevezése Mutató számítása 
Előző 

év Tárgyév 
Előző 

év Tárgyév Változás 
    E Ft E Ft % % % 
Hitelfedezettségi        
mutató 

Követelések 1 778 1 821 32,5 26,6 81,8 
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 462 6 844 

Eladósodottság foka Kötelezettségek 5 462 6 844 30,2 33,5 110,9 
Eszközök összesen 18 108 20 404 

Dinamikus likviditás Üzemi tev. eredménye 1 906 914 34,9 13,3 38,1 
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 462 6 844 

Vevő / Szállítói állomány 
aránya 

Vevők 140 150 53,8 55,1 1,1 
Szállítók 26 272 
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Az Egyesi. i let zor8. evi Uzleti jelentese

Az a lSbbiakban o: ;szefogla l juk a zor8.  evet  er in t5,  tag ja ink sz6mdra leg lenyegesebb r jz le t i
in formSciokat .

A Repropress Magyar  Lapkiadok Reprogr6f ia i  Egyesulete zor8-ban rz  o61 53r  for in t
jogdi jbevete l t  rear l iz6 l t .  Az Egyesr j le t  a  jogdi jbevete le in  fe l r j l  tagdi jbevete l t  es kapot t
kamatot  is  rea l iz6 l t .  A fe losztot t  jogdi jbo l  a  teny leges mt jkodesi  ko l tsegein k ivr i l  nem von le
semmi t .

Az Egyesr i le t  bevr l te le ib6 l  a  t6ny leges mt j [<c ides i  ko l tsegein k ivL i l  nem von le  semmit ,  azt
felosztja a jogosultak kozott, a FelosztSsi SzabSlyzatban meghati irozott tartalekkeret
kepzese mel le t t .

A Repropress zor€l -ban,  az MRSZ dl ta l fe losztot t ,  zorT-ben beszedet t  jogdi jakb6l ,  rz  o61 53r
for in t  jogdi jbevete l t  rea l iz6 l t ,  melyet  a  kezeles i  ko l tsegek levondsa utSn a jogosul tak 6 l ta l
szolgSl ta tot t  adatok a lap jdn osztot t  fe l  a  f r : ly6 i ra t -k iadokra es napi lapk iadokra vonatkoz6
Feloszt6s i  Szab6lyzat  a lap j6n.

A fe losztSsr6 l  szo l ,5  Elnoksegi  hatSrozathoz; r ta l  napjd ig 9 fo lyo i rat  k iado jogosul t  es z  napi lap
k iado jogosul t  szo lg6l ta tot t  adatot  a  Repropress szdmSra a fe lh iv6st  kovet6en.  Az eset leges
hatdr id6n t0 l  es a lFe losztSst  kovet6en szolg; i l ta tot t  adatokat  a  Feloszt6s i  SzabSlyzat  a lap jSn
keze l i  az  Egyesu le t  e lnoksege .

A hatdr idon td l  erkezet t ,  va lamint  az e levules i  id5n bel r i l  erkezet t  jogdi j igenyek
kie leg i tesenek fer lezes6re az Elnokseg tar ta lekot  k6pzet t ,  a  fo lyo i rat -k iadok eseteben
72o,ooo For in tny i  ,Ssszegben,  a napi lap k iad15k eset6ben zSo.ooo For in tny i  osszegben.

A kezeles i  ko l tsegr :k  es a tar ta lekkeret  levorr5sa ut6n fennmaradt  jogdi josszeget  a lapul  veve
az egy jogosul t ra  ju to reprogrdf ia i  d i jak c isszegenek sz6mtani  St laga a fo lyo i rat -k iadok
eseteben 422 792 for in t  le t t .  Az eves osszesi te t t  drbevete la lap (OBA) a fo ly6 i rat -k iadok
eseteben 22o75t 682 Ft lett.

A kezeles i  ko l tsegek levon6sa utdn fennmaradt  jogdi josszeget  a lapulv6ve az egy jogosul t ra
ju t6 reprogr i i f ia i  d i jak dsszegenek szdmtani  d t laga a napi lap k iadok eseteben 8zz o96 for in t
le t t .  Az 6ves osszesi te t t  5rbevete la lap (OBA) a napi lap k iadok eseteben Lg7 3gg ooo Ft  le t t .

Maradv6ny osszegek

A fe loszt5s p i l lanatSban az EgyesUlet  vezetese az 6ves tervsz i rmokat  tudta f igyelembe venni ,
amelyet  minden evben az Egyesulet  Kozgyr l lese fogad e l ,  mive l  az 6ves tenyadatok csak a
kovetkezo evben l i l lnak rendelkezesere.

Fentiekre va16 tel., : intettel a zot7. 6vi koltsegvet6s tervezett szSmai es tenyadatai kozott i
9o5.215 for in tny i  kr i lonbseg tenyszerUen a mer leg zdr6sdt  kovet6en Sl l t  az Egyesr j le t
rendelkezesdrre,  e ; :6r t  fe loszt6sa csak uto lag lehetseges.
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A zor6-os jogdi jakra vonatkoz6an beerkezet t  be je lent6k adata i  es a Felosztds i  Szabi i lyzat
vonatkozo pont ja i  er te lmeben ismet  c isszesi tesre kerr i l tek az adatbeie lentSk a
maradvi inyosszeg e lszdmol6sa kapcsdn.

Az Elnoksegi  hat5rozathozata l  napj i i ig  a  maradvdnycisszeg terh6re ro fo lyo i rat  k iado jogosul t
es z  napi lap k iad6 jogosul t  szo lgSl ta tot t  adatot  a  Repropress sz5mdra.

Az egy jogosul t ra  ju t6 reprogrdf ia i  d i jak ,5sszegenek szdmtani  5 t laga a fo ly6 i rat -k iadok
eset6ben 65. t75 Ft  le t t ,  Az eves osszesi te t t  Arbevete la lap (0BA) a fo lvo i rat -k iadok eset6ben
228.r33.856 Ft lettt .

A kezeles i  ko l tsegek levonSsa utdn fennmaradt  jogdi josszeget  a lapulv6ve az egy jogosul t ra
ju t6 reprogrdf ia i  d i jak osszegenek sz6mtani  6 t laga a napi lap k iad6k eseteben : -z6.73o Ft  le t t .
Az eves osszesl te t t  Srbevete la lap (OBn;  a fo ly6 i rat -k iadok eset6ben 146.o49.ooo Ft  le t t .

A k i f izetes fe l te te le  a szabSlyzatok szer in t ,  hogy a fe losztds i  szabSlyok a lka lmazSsi iva l  a
fe losztdsban reszersr . i15 Er in tet t  Jogosul t  legalSbb 5.ooo Ft  jogdi j ra  legyen jogosul t .

A zorS-as fe losztds p i l lanat5ban az EgyesLi le t  vezet6se az eves tervsz6mokat  tudta
f igyelembe venni ,  amelyet  minden evben az EgyesUlet  Taggy6lese fogad e l ,  mive l  az 6ves
tenyadatok csak a kovetkezo evben Sl lnak r r :ndelkez6s6re.

Fentiekre valo tekintettel a zor8. evi koltsegvetds tervezett sz5mai es tenyadatai kozott i  9r4
a27 for in tny i  kr j lonbseg t6nyszerr ien a mer leg zSrdsSt  kovet6en Sl l t  az Egyesr i le t
rendelkezes6re,  e ; :6r t  fe loszt6sa csak ut6 lag zorg-ben lehetseges.

A Repropress p6rrzkesz lete zor8,  december 3r-6n r8 5Bz 584 for in t ,  melynek for rdsa a
kor6bbi  MLE penzadomdny,  a k i f izet6sre v6no jogdi jak 6s a tar ta lekkeret .

Az Egyesii let zor9. 6vi i izlet i terve

Penzkeszlet
A Repropress penzk6szlete zor8.  december 3r-en r8.582.584 for in t ,  melynek for rdsa a
kordbbi  MLE p6nzradom5ny,  a k i f izet6sre v616 jogdi jak es a tar ta lekkeret .  Az MLE adom5nya
biz tos i t ja  az Egyes;u let  szdmdra,  hogy a jogdi j fe losztSsi  id5szakok kozot t  ne legyenek cash-
f low problemSk.

Tagdi jbevete l
A ko l tsegvetes taqdi jbevete l i  o lda lSn ka lku lSl t  21o ooo for in t  az e lnokseg d l ta l jov; ihagyot t ,
vd ltozatl a n ta g d ijstru ktrj rSva I ke rrj lt szii m itd sra.

Egyeb bevete lek
A zorg-ben fe los,z tando jogdi j  mer teket  a  Magyar  Reprogrdf ia i  Szovetseg bevete level
ka pcsol atos t6je kc,ztatds a la pj5 n ka I ku l i i  l tu k.
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MUkodes i  k iad6sok
A mUkodesi  k iad6sok te te le ine l  (nyomtatvdny,  i rodaszer ,  posta,  te le fon,  ber le t i  d i j )  a  zor8.
ev adataihoz meften terveztr. jk a kiaddsokat, f igyelembe v6ve a megvdltozott 6fa stStuszt is,

Az Egyesri let zor[J. janudr r- jevel kikerrj l t  az 6fakorb6l, igy a tovdbbiakban 6fa levondsra,
visszat6rit6sre nern jogosult.  Emiatt koltsegeink nagy r6sze 270/o-kal magasabb 6rteken
rea l i zS l6d i k .

A Fel r igyelet i  d i j :

a) a reprezentativ kozos jogkezel5 szr:rvezet Sltal reprezentativ kozos jogkezel6
szervezetk6nt vegzett kozos jogkezelesi tev6kenysegb6l szArmazo el6z6 evi jogdijbev6tel,
va lamint  az i lyen jogdi jakkal  v6gzet t  penzr igy i  mUveletek -  ideer tve a jogdi jak befektet6set
is - e16z6 evi bevete16nek o,5olo-a,
b)  a  kozosjogkezel6 szervezet  e l6z6 ev i  -  a)  pont  szer in t i  eset leges bevete l6vel  csokkentet t  -
bevetel6nek - ideertve az aktiv5lt sajdt tel jes;i tm6nyek ert6ket is - o,3o/o-a.

Szeme ly i  j e l l egU k iad6sok
A szemely i je l legU k iad6sok esetdrn a kordbbi  tervezet  szer in t  ka lku15l tuk a ko l tsegvetest .

Budapest ,  zor9.  janudr  3r ,

Hivata l  Peter
e lnok
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A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 
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