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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  
Kázmér Judit  
Mihók Attila – 2015 júniusáig 
Pintye László  
dr. Rózsa Anett  
dr. Szakács László  
 
 
MUNKATÁRS: 
Főtitkár: Havas Katalin 
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ELNÖKSÉG, TITKÁRSÁG 
 
A 2014. május 27-én 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 
2016. áprilisában 28 tag. A Szövetségből a 2015. évi rendes Taggyűlés óta kilépett a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Igazgatósága. A lappiacon 
bekövetkezett változások miatt a Napi Gazdaság Kiadó Kft. Magyar Idők Kiadó Kft. 
néven folytatja tevékenységét, a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. pedig 
teljes kiadói üzletágát az Mworks Print Zrt.-re ruházta át, minek következtében a 
kiadói tevékenységhez kapcsolódó Repropress tagság is ez utóbbihoz került. 
 
PÉNZÜGYEK  

  
A tagdíjfizetési fegyelem megfelelő, a tagok a számlán lévő fizetési határidőt 
komolyan veszik. A Szövetség pénzügyi helyzete stabil. A A Repropress 2015-ben, 
az MRSZ által felosztott, 2014-ben beszedett jogdíjakból, nettó 12 341 151 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 14 folyóirat kiadó jogosult 
és 7 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 324 412 forint lett. Az éves összesített árbevételalap (ÖBA) 
a folyóirat-kiadók esetében 191 177 258 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. 
 



 4 

A Repropress pénzkészlete 2015. december 31-én 13 602 163 forint, melynek forrása a 
korábbi MLE pénzadomány, a kifizetésre váró jogdíjak és a tartalékkeret. 

 
 
 
 
 


