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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: 
Fári István 
dr. Feldenkirchen Zsuzsanna 
Kázmér Judit 
Lipták Tímea 
dr. Pintér Andrea 
dr. Szakács László 
 
MUNKATÁRS: 
Főtitkár: Havas Katalin 
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ELNÖKSÉG, TITKÁRSÁG 
 
A 2016. május 5-én megválasztott Elnökség üléseiről és döntéseiről 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 2018. májusában 21 tag. A 2017. évi rendes Taggyűlés óta a RUSSMEDIA 
Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. Inform Média Lapkiadó Kft. néven 
folytatja tevékenységét. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. beolvadt a 
Mediaworks Hungary Zrt.-be, amely jogutódja lett. A Nemzet Lap- és 
Könyvkiadó Kft. beszüntette médiatartalom-szolgáltatási tevékenységét. 
 
PÉNZÜGYEK  

  
A tagdíjfizetési fegyelem megfelelő, a tagok a számlán lévő fizetési határidőt 
komolyan veszik. A Szövetség pénzügyi helyzete stabil. A Repropress 2017-ben, 
az MRSZ által felosztott, 2016-ban beszedett jogdíjakból, nettó 11 665	140 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 10 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 a Szövetség 
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 404 229 forint 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 1 572 003 forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a napilap 
kiadók esetében 146 049 000 Ft lett. 



 4 

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 2017. december 31-én 16 329	626 forint, melynek 
forrása a korábbi MLE pénzadomány, a kifizetésre váró jogdíjak és a 
tartalékkeret. 
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KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 



FÜGGETLEN KÖNY\,ryIZSGÁLÓI JELENTÉ S

A Rcpropre§s Ma§,nr Lapldadók Reprográí iai SZö!et§cge tagiainak

Vé lemé ny

Elré 8eztem(í ik) a Rcpropress Magrar Lapkiadók Reprográfiai SzöYets€ge (,,a Szövctsé g') 2()l7. é \.i é \eS

beszlulolójáLriak könF\,|Z Sgí álatát. :ur.el_v.' é ves besziimoló a 2017. deccmbcl 3'l-i fordulónapra ké szitett rrré rlegb l -
mcl]ücn aZ csr,köZök é s fornások egl:ezó vé gösszcgc l tl,108 E Ft. aZ adóZott eredrné nv- 1.907 E Ft (nyeresé g) -, ós a/
ugJ,anezcn id ponttal vógz d  í izlcti é vrc vonatkozó eredrné nl,kinrulatásból. \alamint a szirnviteli politika jelentós

clcmcinek összefoglalását is taí alma7ó kiegcszí tó rrrellé kletb l á1l,

vé lqné nriink szerint a mcllé kelt óves bcszirrroló lnc8bí zbató é s valós ké pet ad a szövetseg 2017, december l]lcn
fennálló vagloni é s penziigli lrelvzeté r l. \,zú arninl az e7-cn id ponttal vé gz&  iú )ell er.-re vonatkozó jóved€lmi

helyzeté ról a Mas."roí ságon hatáb,os, a szirnvitelr l szóló 2000. é \.i C. tönónn],el öss/rangban (a tor,ábbiakban:

.,sztniteli tön é $|').

A vé |emé ny alapja

KónYvüZsgálatunkat a Ma8yar Nelnzeti Kön}Tyizsgálaü Standardokkrl öSSZh.Tgbun é s a könlr.vizsgálatra

vonatkozó , I\41g}-aí orszllgon lraályos tön é nyek é s egvé b jogszabályok alapján hajlotluk rógre. Ezlen standardok

é rtelrné ben femáló felel ssé giink b vebb leí Iá§ií  jelentósiilk -l köny|iz:igáló é ve:; be,számoló kön.u,.r,izsgálatáé rt

t aló klel ssé ge" st*as:za LatÁllnzza.

Függctlenek ragrunk a láí saú glól a vonatkoz,ó, Magtafols7ágon haú lyos jogvabályokban é s a Magr ar

Kön,1.,,rizsgálói Kamara .. A könrrr,,izsgálói lú vatás ma8almási (etitai) szabályairól é s a feg,elmi eljarásról szóló
s2bályzata"-ban, \zlanirt aZ ezekben nem rendezett ké rdé sek tekinteté ben a Nem7-etkóZi Elikli Stand2fdok Testiilctc

1lltat kiadott ,,Köryrvizsgiiiók Etikai Kódexe'-berr (aZ IESBA Kódex-ben) fog]altak szerint_ é s nregfelelünk iz
ug},anezen rromiikban szerepló tolábbi etikai el í rásoknak is.

Megg z(dé süttk, hosr aZ általunk megszerzett kön]T,izsgálati biz,on],ité k elegend  é s me8felel  alapot n},ú jt

\,é lenré nvú nklróz.

Egvé b infomációk: Az iizlcti jclcnté s

Az eglé b infonruiciók a Repropress N4ae}ar Lapkiadók Rcprogriifiai Szö\€tsé ge 2017. é vi ú zleü iclcnlé sé ból
állnak. A vczeté s felel s az üzleti jclentósnck a számviteli tön é n!,, il]elve egyé b nás jogszabály vonatkozó

el í rásaival összhangban tórté n  elké szité sóórt, A fiiggetlen kónrl"r,izsgálói jelenté sünl ..Vé lemé ny"
szakaszában az é ves bcszánrolóra adott vé lené n}ünk nem vonatkozik aZ ü/eti jelenté sre.

Az é r,es bcszánoló általunk Vé gzett kön!\r,izsgálatával kapcsolatban a mi felel ssé günk aZ i7lcli jclenté s

átoh,asása é s ennek soráLrr arrnatri rné rlegelé se, lrogy az ilzleti jelenté s lónvegcscn ellentmond-e az é ves

beszámolónalr vag]- a könF\,.izsgálat során szerzett ismeleteinknek, vagv €g\,é bkónl ú g1, tú nik-e. hog.v az

lé nycges hibás tillí tást taí lalnaz, Ha aZ ehé gzett nunkfuk alapján arra a következteté sre jufunk, hog1 az eglcb
inforntációk lé nleges hibás állitást tirrtahrHznak'kötelessé günk eiról é s a hibás állí tás jcllc8é ról jelenlé st tenni

A számviteli töNé n!, alapján a mi felel ssé gunk továbbá anrrak mcgí té lé sc. l,tog}, az ú Z.lcti jelenlé S a szánrr.iteli
tóné n),. iltehe egl,é b rnás jogszabál) ronatkozó elöirasairal összhrngban van-e. é s err l. valamint aZ üZleti
jclcnté s é s az é r.,cs beszárnoló összlrarrgiiról vé lerné ny nyilvání iisa,
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Vé lerrré nyünk szelint a Repropress Magyar l,apkiadók Repí ográfiai Szövetsé ge 2017, é Vi iizleti jelenté se minden
lé nyeges vonatkoziásbarr összhangban van a Repfopress Magyar Lapkiadók Reprognifiar SzöVetsé ge 20l.t. eví
é ves beszámolójával é s a sziiflviteli törvé ny vonatkozó elóí rásaival. Mivel egyé b rnás jogszab:ily a Társaság
szánüifa nem ir eló további követelmé nyeket az iizleti jelenté sre, ezé rt e tekintetben nem mondurrk vé lemé n}.t.

AZ ú /eti jelenté sben rnás jelleg  lé nyeges ellentmon s vagy lé nycges hibás áuí tás sem jutott a tudomásunkí &
í gy e tekintetben nincs jelentenivalónk.

E§é b információk: A közhasznú sági mellé klet

Az egyé b információk a Reprople§s Magyaí  Lapkiadók ReprogniLfiai Szövetsé ge 201'7. é vt kózhasznú sági
mellé kleté b l állnak. A Yezeté s felel s a közhasznú sági mellé kletnck a 3501201l. (X-II.30,) Konnányrendelet
vonatkozó el í rásaival öss,Jrangbal törté n  elké szité Seert, A fiiggetlen köny/ví Zsgálói jelenté siink ,,Vé lemé ny"
szakaszában az é ves beszámolóí a adott vé lemé nyünk nem vonatkozik a közhasznú sági nrellé kletre, é s a
közhasznú sági mellé kletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen fomuijú  bizonyosságot nyú jtó
következteté st.

Az é ves beszámoló általur& vé gzett kónF\,izsgálaával kapcsolatbal a mi felel ssé günk a köz"lrasznú sági
mellé klet átolvasása é s errnek során annak mé Ilegelé se, hog]r a közhasznú sági rnellé kletben foglalt egyé b
infornrációk lé nvegesen ellenünondanak-e az er-es beszárnolónak vagy a kónFyizsgálat solán szezet1
isrneret€inknek, vagy egyé bké nt ú gy t nik-e, hogy azok lé nreges hibás állí tást t2í lalmaznak. Ha aZ elvé gzett
lllunkink alapjrin arra a következteté sre jutun*. hogy a közhasznú sági mellé klet lé nyeges hibás állí tást tarta.lmaz,

kótelessé gunk erról ós a hibás állí ás jellegé Iól jelenté st tenni, Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A Y€Zeté § ó§ aZ irányí tás§ll megbí Zott §Zemé lyek felel ssé ge az é ves beszámolóé rt

A vezeté s felel s az é ves beszámolónalr a számviteli lörvé nnyel ósszhangban tórté n  é s a \,,alós bemutatáS
követelmé nyé nek megfeleló elké szí té sé é rt. valamint az olyan belsó kontrollé rt, amelyet a vezeté s szüksé gesnek
tart ahhoz, hogy lehet vé  váljon az akiir csalásból. akí r lú bából ered  lé nyeges hibás állí tástól 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 {e a SzöVetsé gnek a vállalkozás
fol}1atásiáí a való ké pessé gé t é s aZ adott helyzetnek megí elelóen kózzé tegye a vállalkozás fol},tatásáYal
kapcsolatos információkat, valarnint a vezeté s í elel a vállalkozás folyratásának elvé n z apuló é ves beszárnoló
összeállí tásáé rt, A vezeté snek a vállalkozás fol}.tatásának elvé b l kell kiindulnia, lra ermek az, elynek az
é n é nyesülé sé t clté r  rendelkezé s nem ake lyozza, illelve a vállalkozáSi tevé kenysé g í ol}ütásának ellentmondó
lé n\eZ . körümé n\ nem all [enn,

Az iránví tással megbí zott sz-ené lyek felel sek a Szövel§é g pé nzügl.i beszámolási folyamatának felügyeteté é rt.
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A könlrvizsgáló é ves bevámoló könytTizsgálatáé rt való felel ssé ge

A könywizsgálat soú n cé lunk kell  bizonyos§í got szerezni arról, hogy az eyes beszámoló egé sze nem tartalmaz

aklr csalásbó1, akáf hibából ered  lé nyeges hibás tillí ást, valamint az, hogy ennek alapján a vé lemé nyiinket

í aí talmazó fiiLggetlen könlwizsgálói jelenté st bocsássunk ki. A kelló bizonyosság magas foku bizonyosság, de

nem gaí ancia ara, hogy a Magyar Nernzeti Könpvizsgilati Standardokkal összhalgban elvé gzett kónywizsgálat
min g feltfuja az egfé bké nt lé tez  lé nyeges hibás állí tást. A hibás állí trások eredhetnek csalásból vagy hibából,

é s lé nyegesnek min siiünek, ha é sszerú  lehet az a vIárakozás, hogy ezek öfunagukban vagy együttesen

befolyásolhatjrik a felhaszrullók adott é ves beszámoló alapjá{t meghozott gazdasági dönté seit.

Az eves beszámoló körywizsgálatáé rt való további lelel ssé günk leí rásiáLt a jelen fiiggetlen könywizsgálói
jelenté sünk mellé klete taí árí nazzA, ami a fiiggetlen kónywizsgálói jelenté s elválaszthatatlan í é sze é s a
körywizsgáló aláí nisát taí tálmazó oldal uú n kövelkezik.

2018. rnlrcius 13.

*?m:#R.g#^-0 .*##^-0\
COOPSALDO Kórylvizsgí ló Nyilvfutartási szim: 007237
é s Úgyviteli Szolgií ltató Kft
2092 Budakeü, Háü§fa u, 1 .

Nyilvirtartási szim: 000078
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MELLÉ KLET
a Repropre§s Ma§i ar Lapkiadók Reprognifiai Szövet§é ge 2017. é ü é ye§ bq§zánolójáról kiadott független

könl.wizsgálói jelenté shez

Ez a mellé ldet a Reproprtss Magrar Lapkiadók Reprogrrifiai Szövetsé ge 2017. é ü é ves beszámolójáról

kiadott, 2018. március 13-án kelí  fiiggetlen kiinywizsgtálói jelenté s elvál:r§zthatatlan r€§z€.

A könyrwizsgálónak az é yes beszámoló könywizsgálatáé rt való, a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardok sz-erinti további feleló§sé g€

A Maryaf Nemzeti KönF.r.izsgálaü Standardok szerinti könlrruizsgálal egé sze során szakmai megí té lé sl

alkalmazunk é s szakmai sz.kepüciznust tarfunk ferur.

Továbbá:

. Azonositjuk é s felmé rjtik az é ves beszámoló akiir csalásból. akár hibából ered  lé nyeges hibás állí tásainak

a kockázatait. kialakí tjuk é s vé grehajtjuk az ezen kockázatok kezelé sé re alkalrnas könlnlvizsgálati
eljáí ásokat, valamint elegendó é s meglelel  köry.r.wizsgálati bizonyí té kot szerziink a vé lemé nyünk
megalapozásálroz. A csalásból ered  lé nyeges hibás áLllí trás fel nem táftásiának a kockázata nagyobb, mint a

lú bából ered é , mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, harnisí tást, szí ndé kos kibagyásokat, 1é ves

nyilatkozatokat, va8y a bels  kontí oll felülií iisát.

o Megismeqiik a kön}T/izsgálat szempontjából releváns bels  kontrollt annak é rdeké ben, hogy olyan
könl.r.vizsgálati eljáLrásokat terveziink meg, anelyek az adott körülmé nyek között megfelelóek, de nem

azé rt, hogy a Szövetsé g belsó kontrolljiirralr haté konyságiira vonatkozóan vé lemé n},t nyilvání tsünk.

. grteretjtit a yezeí é s által alkalmazott szimviteli politika megfelel sé gé t é s a vezeté s által ké szí tett

számr,iteü becslé sek é s kapcsolódó ktizzé lé telek é ssz€rú sé gé t,

. Következteté st vonunk le arról, hogy helyé nvaló-e a vezeté s ré szé r l a vállalkoz,ás fol}taásrfuak elvé n

alapuló é ves beszárnoló összeállí tása. valamint a megszeú ett könFr,,izsgálati bizonyí té k alapi:áur anól,
hogy fenrráll-e lé nyeges bizorytalan§ig olyan esemé nyekkel vagy felté telekkel. kapcsolatbaí L amelyek
jelent s ké tsé get vethetnek fel a Szövetsé g vállalkoás fol}tatá§áí a való ké pessé gé t illet en. Ameniyib€n
aá a köYetkezteté st vonjuk le, hogy lé nyeges bizonyalarrsig ál1 fenn, fiiggetlen köq.r,vizsgálói
jelenté sünkben fel kett hivnurrk a figyelmet az é ves beszámolóban lé v  kapcsolódó k zzé lé í elekte, 1ngy

ha a köZzé té t€tek e tekintetben nem me€felel ek, minósí tenünk kell vé lemé nyú ntet, Következteté s€ink a

fiiggetlen könywizsgálói jelenté sünk dátumiáig megszerzett kóry.r,vizsgálati bizonyí té kon alapulí nk.
Jóv beli esemé nyek vagy felté telek azonban okozhatják aá, hogy a Szövetsé g nem fudja a vállalkozást
folí atni.

. Erté keljiik az é ves beszámoló áfogó bemutatá§it, feté pí té sé t é s tartalmát, beleé rtve a kiegé szí t 

mellé kletben tett köZzé té teleket, valamint é rté keljük azt is, hogy az é ves beszánrolóban teljesül-e aZ alapul

szolgáló ügyletek é s esemé nyek valós bemutatása.

. AZ innyií ással megbí Zott szemé ly€t tuoo.ásira hoza;k - egeb ké rdé sek mellfi - a kön}r/vizsgÁfaí í eí vezú t
hatókör€t é s ütemeás€t, a kön}YYiz§gáatjelenl s megrillapí tásait, belé rtve a Szövetseg által a (aünazott bels 

kontí ollí ak a köny\,vizsgIáLlatunk soritr iiltalunk azonosí tott jeient s hiányoss{gait is, ha voltak ilyenek.
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A Szövetség 2017. évi üzleti jelentése 
 
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2017. évet érintő, tagjaink számára leglényegesebb 
üzleti információkat. 
 
A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége 2017-ben 11 665	140 forint 
jogdíjbevételt realizált. A Szövetség a nettó jogdíjbevételein felül tagdíjbevételt és 
kapott kamatot is realizált. A felosztott jogdíjból a tényleges működési költségein 
kívül nem von le semmit.  
 
A Szövetség bevételeiből a tényleges működési költségein kívül nem von le semmit, 
azt felosztja a jogosultak között, a Felosztási Szabályzatban meghatározott 
tartalékkeret képzése mellett.  
 
A Repropress 2017-ben, az MRSZ által felosztott, 2016-ban beszedett jogdíjakból, 
nettó 11 665	140 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 felosztásról szóló Elnökségi határozathozatal napjáig 10 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 a Szövetség 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 404 229 forint 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 1 572 003 forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) a napilap 
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 2017-es felosztás pillanatában a Szövetség vezetése az éves tervszámokat tudta 
figyelembe venni, amelyet minden évben a Szövetség Taggyűlése fogad el, mivel az 
éves tényadatok csak a következő évben állnak rendelkezésére. 
 
Fentiekre való tekintettel a 2017. évi költségvetés tervezett számai és tényadatai 
közötti 905	215 forintnyi különbség tényszerűen a mérleg zárását követően állt a 
Szövetség rendelkezésére, ezért felosztása csak utólag 2018-ban lehetséges. 
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A Repropress pénzkészlete 2017. december 31-én 16 329	626 forint. 
 

A Szövetség 2018. évi üzleti terve 
 

Pénzkészlet 
A Repropress pénzkészlete 2017. december 31-én 16 329	626 forint, melynek forrása a 
korábbi MLE pénzadomány, a kifizetésre váró jogdíjak és a tartalékkeret, ebből 
4.001.225 Forint a korábbi MLE pénzadomány. Ez a készlet biztosítja a Szövetség 
számára, hogy a jogdíjfelosztási időszakok között ne legyenek cash-flow problémák. 
 
Tagdíjbevétel 
A költségvetés tagdíjbevételi oldalán kalkulált 210 000 forint az elnökség által 
jóváhagyott, változatlan tagdíjstruktúrával került számításra.  
 
Egyéb bevételek 
A 2018-ban felosztandó jogdíj mértékét a Magyar Reprográfiai Szövetség 
bevételével kapcsolatos tájékoztatás alapján kalkuláltuk. 
 
Működési kiadások 
A működési kiadások tételeinél (nyomtatvány, irodaszer, posta, telefon, bérleti díj) 
a 2017. év adataihoz mérten terveztük a kiadásokat, figyelembe véve a változó áfa 
státuszt is. 
 
A Szövetség 2018. január 1-jével kikerült az áfakörből, így a továbbiakban áfa 
levonásra, visszatérítésre nem jogosult. Emiatt költségeink nagy része 27%-kal 
magasabb értéken realizálódik. 
 
A Felügyeleti díj: 
a) a reprezentatív közös jogkezelő szervezet által reprezentatív közös jogkezelő 
szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenységből származó előző évi 
jogdíjbevétel, valamint az ilyen jogdíjakkal végzett pénzügyi műveletek - ideértve a 
jogdíjak befektetését is - előző évi bevételének 0,5%-a, 
b) a közös jogkezelő szervezet előző évi - a) pont szerinti esetleges bevételével 
csökkentett - bevételének - ideértve az aktivált saját teljesítmények értékét is - 0,3%-
a. 
 
Személyi jellegű kiadások 
A személyi jellegű kiadások esetén a korábbi tervezet szerint kalkuláltuk a 
költségvetést. 
 
 
Budapest, 2018. március 13. 
 
 
         Hivatal Péter 
                elnök 
 

 
 






