2018-as igazgatói beszámoló, üzleti jelentés és terv, valamint annak melléklete

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesületnél 2011-ben kezdődött meg az adatszolgáltatásra kötelezett
könyvtárak felkérése. A MISZJE a kölcsönzési adatok feldolgozása, a szerzők beazonosításának elősegítése és a jogdíjak
felosztása érdekében adatbázis-fejlesztésbe kezdett. Ez a szerzői adatbázis az elmúlt években már igen összetetté vált
és ennek, valamint a felkutatással foglalkozó kollégáknak hála, a MISZJE hatékonysága a jogosultak felkutatása és
könyvtári haszonkölcsönzésből származó jogdíjak tekintetében mostanra rendkívül pozitív eredményeket ért el. Az
adatmennyiség és az utalások kezelésében nagy segítségünkre szolgál saját fejlesztésű adatbázis-kezelő szoftverünk.
A könyvtárakból beérkező adatok feldolgozását évről évre adatbáziskezelő-informatikus végezi, nem volt ez másként
2018-ban sem. A MISZJE jelenlegi vezetése és munkatársai vállalásuknak megfelelően elérték, hogy a kifizethető
jogdíjak túlnyomó többségét folyósítani tudták az elmúlt évben. A legutolsó feldolgozott kölcsönzési év (2016. évi)
kapcsán, melynek kifizetése 2018. július 13-án vette kezdetét az alábbi eredmények születtek:
Ténylegesen felosztható jogdíj összege: 50.562.221 Forint
Ebből kifizetett: 41.313.247 Ft
Ebből még nem kifizetett: 9.582.022 Ft
A vonatkozó kölcsönzési évre a kifizetések és a felkutatások még folyamatban vannak, így egészen addig, míg
tartalékalapra nem kerülnek ezek az összegek, tovább javulnak majd a kifizetési arányok. A fenti ki nem fizetett jogdíj
jogosultjainak túlnyomó részét már felkutattuk, a jogdíj folyósítása vagy folyamatban van, vagy még nem történt meg,
mivel a jogosult még nem küldte vissza nekünk a szerződését. Megállapíthatjuk, hogy a felkutatási hatékonyságuk
közel száz százalékos, ami munkánk megkezdésekor táplált legvérmesebb reményeinket is túlszárnyalja, mivel a
szerzők felkutatása igen komplex és nehéz feladat. A jogdíjak kifizetésének hatékonyságával is elégedettek lehetünk,
hiszen a felkutatott jogosultak többsége visszaküldi nekünk aláírt szerződését, azonban az egyesület láthatóságának
és ismertségének folyamatos növelésével ezen az arányon is javítani tudunk, mivel tapasztalataink szerint a jogosultak
körében folyamatosan erősödik az irántunk táplált bizalom.
A MISZJE az előzetes költségvetési terveknek megfelelően 2017-hoz hasonlóan 2018-ban is kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytatott, annak ellenére, hogy költségvetési forrása a három megelőző évhez hasonlóan ismét
mindössze 79.200.000 Ft volt. (Összehasonlításul: 2011-ben 100.000.000 Ft, 2012-2013-ban 90.000.000 Ft volt a
szervezet működésére és jogdíjak kifizetésére szolgáló forrása.) A szervezet a 2018. évi költségvetésének megfelelően
60.536.224 Forint felosztható (ez a ténylegesen felosztható jogdíjalapból és a tartalékalap 10.000.000 forintjából
tevődik össze) jogdíjalappal rendelkezett. Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2018. évi szociális támogatás keretében
2.886.202 Forint szétosztására volt lehetősége. A pályázók legfeljebb bruttó 69.000.000 Forint támogatást
igényelhettek kérelmükben. Támogatás céljából: 2.799.000 Forint került kifizetésre 53 fő részére az év végéig. A 87.202
Forint összegű maradvánnyal a 2019-es pályázat keretét fogjuk kibővíteni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szociális
alapot a döntéshozókkal folytatott tárgyalások eredményeképpen megtarthattuk, hiszen tapasztalataink szerint nagy
szükség van a nehéz helyzetben lévő szerzők támogatására.
A MISZJE a költségvetési előirányzathoz képest már a korábbi években is csökkentette működési költségeit (a tervezett
működési kiadásnál 2016-ban 2 millió Forinttal, 2017-ben 1.700.000 Forinttal költöttünk kevesebbet). Ezt a tendenciát
folytattuk 2018-ban is – ebben az évben 2.300.000 Ft-al költöttünk kevesebbet. (A működési kiadások csökkentését
ebben az évben a tagság elé terjesztett költségvetés tanúsága szerint tovább folytatjuk.) Tovább nőtt az eseti és
egyszerűsített formában foglalkoztatott munkatársak száma, csökkent az állandó dolgozóké. 2018-ban is a
legjelentősebb működési költsége a MISZJÉ-nek az irodabérlés volt, amit a belvárosi viszonyokhoz képest még mindig
lényegesen olcsóbban veszünk igénybe. Ez éves viszonylatban összesen 3.480.000 Forintot tett ki, amit a budapesti
bérleti árak radikális növekedése miatt nem tudunk megspórolni.
Hatalmas öröm számunkra, hogy 2018-ban reményink szerint sikerre vittük a már évek óta zajló intenzív tárgyalásokat
a szakminisztériumokkal, annak érdekében, hogy az állami költségvetésben a könyvtári haszonkölcsönzésekre
elkülönített forrás összege végre növekedjen, ezáltal pedig közeledhessünk Magyarországon is a méltányos jogdíj
kifizetések elvének megvalósulásához. Magyarország Európai Uniós vállalása ugyanis, hogy a szerzőknek méltányos és
arányos jogdíjat folyósít a könyvtári haszonkölcsönzések után, így kompenzálva a szellemi munka után járó jövedelem

esetleges elmaradását. Ezt a tevékenységünket az alapító írószervezetek és más művészeti intézmények
támogatásával, közbenjárásával folytattuk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával történt biztató egyeztetések és
nagyon hosszú tárgyalások végre eredményesek voltak, köszönhetően a Kulturális Államtitkárság pozitív
hozzáállásának. Az egyeztetéseknek köszönhetően a Kormány meghozta azt a kormányhatározat, mely szerint a
MISZJE költségvetése a 2020-as költségvetési évtől kezdve megduplázódik, egyben a MISZJE ebből az összegből végzi
az elektronikus kölcsönzések után járó jogdíjak kifizetését is. A Magyarország 2020. évi központi költségvetési törvény
elfogadására még nem került sor, várjuk, hogy azt a Kormány a Parlament elé terjessze. Amennyiben ez megtörténik,
akkor szervezetünk 2021-től lényegesen több jogdíjat tud majd folyósítani a jogosultak számára.
Mindennapi munkánk során a szerzők felkutatása és a jogdíjak folyósítása a legfontosabb. Saját fejlesztésű adatbázis
kezelő rendszerünknek köszönhetően automatizálni tudtuk a jogdíjakhoz kapcsolódó kifizetési műveletek jelentős
részét, ami gyorsabb és pontosabb jogdíj kifizetést eredményezett A tárgyévben 100 új jogosultat kutattunk fel és
fizettünk ki jogdíjat számukra.
A tárgyévben kifizetett jogdíjak folyósításával kapcsolatos adatokat az Üzleti jelentés elválaszthatatlan részét képző
melléklet ad útmutatást.
A 2018-as év folyamán belső fejlesztésű, a MISZJE munkájához kapcsolódó technikai igényeit egyre nagyobb
mértékben kielégítő szoftverünket (NYISZFEJ) tovább finomítottuk, részben ennek is köszönhető, hogy csökkent a
humán munkaerő igénye irodánknak. A különböző évek jogdíjait, a szerzők személyes és pénzügyi adatait és hozzájuk
kapcsolódó analitikákat is hatékonyan tudjuk kezelni, rendszerünk képes nagymennyiségű bérszámfejtési adat
fogadására, illetve a banki kifizetések hatékony kezelésére, ami esetünkben sok-sok ezer tag és jogosult adatainak az
Adatvédelmi törvényben megfogalmazott legmagasabb szintű elvárásoknak és a felelősségünknek megfelelő
informatikai igényeknek kielégítésére.
A program használata lehetővé tette az adatok naprakészen tartását, az utalások pontos ütemezését, NETBANK-ba
történő utalást, illetve az utalás adatainak visszatöltését a nyilvántartó programba. A programba beépítésre került
számos ellenőrző funkció, mely szinte teljes mértékben lecsökkenti a hibák (pl. utalásból kimaradt jogosult) számát. A
nyilvántartó program segítségével könnyen kimutatható egy adott szerző könyvének kölcsönzés száma, illetve annak
évekre vonatkozó adatai és maga a kölcsönzési analitika is. Az adatokból könnyen készíthető bármilyen kimutatás. A
program lehetővé teszi különböző riportok készítését, pl. adott utalást követően értesítő levél készítését, melyet pár
kattintással el tudunk küldeni a jogosultnak, továbbá, hogy folyamatosan biztonsági mentések készüljenek, így
bármilyen probléma esetén pillanatok alatt újból használhatóvá válik a rendszer.
A jogosultak minden kifizetés esetén részletes tájékoztatást kaptak. A vezető tisztségviselők 2018.05.17-ig megtették
a Kjkt. szerinti éves nyilatkozataikat is.
A szervezet tovább folytatta jogtudatosító, irodalomnépszerűsítő programjainak szervezését.
2018.02.22-én, Újvidéken tartottunk könyvnépszerűsítő kerekasztalt. Egyetemistákkal írók, szerkesztők, műfordítók
részvételével folyt beszélgetés a kortárs magyar gyerek- és ifjúsági próza aktuális kérdéseiről. A MISZJE részéről részt
vett: Csepregi János, Zoltán Jeney, Kollár Árpád, Mészáros Márton, Tsík Sándor.
2018.02.28-án „Dráma” van címmel tartottunk színházi szövegek létrehozásáról és szerzői jogi workshop
dramaturgoknak. A beszélgetés moderátora A beszélgetés moderátora: Sifter Veronika, a MISZJE munkatársa volt. Ezt
követően Grad-Gyenge Anikó tartott szerzői jogi workshopot műfordítóknak
2018.
legjelentősebb
kétnapos
rendezvénye
aelső nemzetközi kulturális és művészeti fesztiválunk volt.

az

„Így

gondozd

a

kultúrádat”

Hogyan teremt társadalmi és nemzetközi párbeszédet a kultúra? Mitől lesz a magyar irodalom érdekes külföldön?
Miért kezd valaki magyar szövegeket fordítani az anyanyelvére? Hogyan működnek és milyen eredményeket érnek el
a külföldi kulturális fesztiválok?
Így gondozd a kultúrádat! De mégis hogyan? Hazai és külföldi írókkal, fordítókkal, nemzetközi fesztiválok szervezőivel,
könyvkiadók, kulturális intézetek és intézmények vezetőivel kerestük a választ.

2018 második felében Rejtő Jenő életművét bemutató kétnapos rendezvényt tartottunk. Rejtő Jenő máig a
legolvasottabb magyar szerző, akinek munkássága generációk számára volt meghatározó. Műveiben a kor népszerű
zsánereinek parafrázisai egyidejűleg mutatják meg remek stílusérzékét, kiváló humorát és fantáziáját. Az
irodalomtörténet részben művei ösztönössége, legtöbbször könnyed (szórakoztató) stílusa és hihetetlen népszerűsége
okán sokáig a periférián tartotta nyilván Rejtőt, mára azonban megítélése jelentős mértékben változott, egyáltalán
nem érdemtelenül. A kétnapos rendezvény egyik kiemelkedő kerekasztala a 20-as, 30-as évek szerzői jogi
környezetéről szóló előadás volt.
2018. december 10-én „Kezeljük közösen? – MISZJE Nyíltnap I. – A szerzői jog gyakorlati kérdései? címmel zajlott le a
MISZJE tavalyi, legutolsó eseménye. A rendezvényen Dr. Kabai Eszter, az ARTISJUS jogi igazgatója, és Zentai Péter
László, a MASZRE igazgatója, mutatták be az Egyesületeik, mint közös jogkezelő működését. Dr. Sándor Eszter, a MISZJE
jogásza, ismertette a közönséggel a MISZJE tevékenységit, működését és válaszolt az előre megküldött, szerzői jogot
érintő kérdésekre. Az esemény célja az volt, hogy a MISZJE jogosultjai, tagjai ne csak a saját, hanem olyan közös
jogkezelők működésével is megismerkedhessenek, amelyekkel néha összetévesztik Egyesületet, ezzel is elősegítve a
jogosultak tájékozódását a közös jogkezelést érintő kérdésekben. Ezen rendezvényünket az NKA támogatta, amelyre
a MISZJE várta az ARTISJUS és a MASZRE jogosultjait is.
Szervezetünk reprezentatív jellegét tovább erősíti, hogy a MISZJE tagságának növekedése töretlenül folytatódik. 2018.
január elseje óta újabb 20 jelentkező felvételére került sor. Egyesületünk aktív tagjainak száma mostanra elérte a 654
főt, írók, költők, műfordítók, szerkesztők mellett egyre több jogutódot is köszönthetünk sorainkban. Ez a növekedés,
a MISZJE munkája és rendezvényei iránti elmúlt időszakban tapasztalható fokozott érdeklődés több mindenre
vezethető vissza. A felkutatás mellett óriási része van ebben a MISZJE láthatóságának folyamatos növekedése,
melyeket egyre népszerűbb rendezvényeink nagyban befolyásolnak.
Nő azon jogosultjaink száma is, akik figyelmét más jogosultak vagy tagjaink hívták fel a MISZJÉ-re és annak
tevékenységére. Ezért hálával tartozunk az érintett tagoknak és jogosultjainknak! Az elégedett jogosultaknál nincs jobb
reklám egy jogkezelő számára, így nagyon komolyan vesszük, hogy a MISZJE munkatársai minden esetben (a kapcsolat
felvételétől a szerződéskötésen át egészen a tájékoztatásig és szerzői jogi kérdések megválaszolásáig) a legnagyobb
mértékben ügyfélcentrikusak legyenek.
2018 januárjában is folytatódott a jogosultak felkutatása, melyben immár segítségünkre volt a már működő
adatnyilvántartó programunk is. A program segítségével pontosan meg tudtuk határozni, hogy kik azok a jogosultak,
akik a felkutatás célcsoportját fogják alkotni. A kinyert adatok alapján kezdődött meg a munka. A felkutatás során
segítségünkre voltak a könyvkiadók, a weboldalunk a szociális média és természetesen a jogosultak is, akik egymás
között terjesztették a hírt, hogy keressük egy-egy könyv szerzőjét.
Szervezetünk ismertségének kifizetett jogosultjaink számával párhuzamos növekedésével szerencsére együtt jár az is,
hogy sokkal hatékonyabban tudunk felkutatni, sokkal ritkábban fordul elő, hogy valaki meglepődik, ha a könyvtári
haszonkölcsönzésből származó jogdíjak miatt keresi meg a MISZJE. Azonban szükséges folyamatosan kommunikálni,
hogy a könyvtári haszonkölcsönzés után járó jogdíj intézménye valós intézmény, mivel sajnálatos módon a szerzői
jogok, a jogtudatosság terén komoly lemaradása van a magyar társadalomnak, azonban tevékenységünkkel ezen is
próbálunk változtatni.
Láthatóságunk növelése érdekében számos dolgot újra kellett gondolnunk. A szervezet tagságával folytatott
kommunikáció élénkítése, a tagság bevonása közös ügyeinkben olyan területek, melyekkel kapcsolatban mindenképp
szükségesnek láttunk néhány alapvető változtatást. A tagságot immár rendszeresen körlevelekben tájékoztatjuk:
legyen az szociális támogatásra vonatkozó pályázati lehetőség, törvényi változás, konferencia vagy bármilyen releváns
információ, amely tagjainkat érdekelheti. A hírleveleket tagjaink és jogosultjaink kapják meg, de természetesen más is
feliratkozhat a szolgáltatásra vagy épp leiratkozhat, ha szeretne. A korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt
fektetünk, hogy a Facebookon keresztül is kapcsolatot tarthassanak velünk tagjaink, jogosultjaink és más érdeklődők.
Felkutatással kapcsolatos kampányainkat ezért elsődlegesen ezen a felületen folytatjuk, de nem elhanyagolható az
alapító szervezetek szakmai és kommunikációs támogatása sem.
A könyvtári haszonkölcsönzésből származó jogdíjak megállapítása és kifizetése, valamint a jogsegélyt nyújtó
tevékenységünk mellett van még egy harmadik terület is, melyen a korábbi évekhez viszonyítva komoly előrelépést
tudhatunk magunkénak. Immár számos, a Nemzeti Kulturális Alapnál nyertes és megvalósított vagy 2018-ban

megvalósításra kerülő pályázat után elmondhatjuk azt is, hogy ismertségünk növekedéséhez konferenciáink,
workshopjaink és kulturális programjaink is nagyban hozzájárulnak. 2018 áprilisában sor került az első nemzetközi
konferenciánkra is, melyen önmagában is 150-nél többen fordultak meg
A szakmai programok mellett célunk volt, hogy a nekünk törvényi kötelezettség alapján évente kölcsönzési adatokat
szolgáltató könyvtárakkal is szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki és tartsunk fenn. Ennek megfelelően szintén NKA-s
pályázati forrásból a könyvtár látogatók által kedvelt szerzőket juttatunk el vidéki olvasóikhoz. A látogatások során az
olvasók megismerkedhettek (és megismerkedhetnek) a szerzővel és annak munkáival. Programunk ezzel egyszerre
szolgálja a szépirodalom és az olvasás népszerűsítésének ügyét, ráirányítja a kortárs szépirodalom, szakirodalom és
műfordítás fontosságára a figyelmet. Új szempontokat emel be az könyvkultúra népszerűsítésbe, olyan szereplőket
köt össze (író, szakíró, műfordító, szerkesztő, olvasó, könyvtár és jogkezelő), melyek eddig ilyen formában nem
működtek együtt. Az eseményeken így alkalom nyílt arra is, hogy a közönséget tájékoztassuk fontosabb szerzői jogi
kérdésekkel kapcsolatban, illetve nyugodtan kérdezhettek a meghívott szerzőket olvasási-, kölcsönzési szokásaik felől.
A jogszabályokra tekintettel 2018-ban már nem számított újdonságnak, hogy a jogosultak minden kifizetés esetén
részletes tájékoztatást kaptak. A vezető tisztségviselők 2018. május 17-ig tavaly is megtették a Kjkt. szerinti, 2017. évre
vonatkozó éves nyilatkozataikat. 2018. október elsejétől a MISZJE Felosztási Szabályának 5.1. pontja szerinti
elkülönített főkönyvi számláján függő jogdíjként vannak tartva azon jogosultakat megillető díjak, amelyek jogosultjai
a Kjkt. 41. § (1) bekezdése szerinti ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodóknak. A MISZJE a Kjkt. 41. § (2) és
(3) bekezdésére tekintettel az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultakról szóló tájékoztatót – a
tagoknak és az ARTISJUS-nak való megküldése mellett –, elhelyezte a honlapján, a „Tájékoztató 2018” nevű menüpont
alatt. 2018-ban először készült el a Kjkt. 55. §-a szerinti, 2018. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés, amelyet a
közgyűlés 2018. június 11-én fogadott el.
2018. május 17-én fogadta el a közgyűlés a MISZJE új, GDPR-nak megfelelő Adatkezelési Szabályzatát, így a nevezett
rendelet 2018. május 25-ei hatályba lépésekor már ennek megfelelően tudott Egyesületünk működni. A
jogszabályoknak megfelelő az Adatvédelmi tájékoztatónk is, amely a MISZJE honlapján folyamatosan elérhető bárki
számára.
2018. májusában és júniusában a közgyűlés ismét megszavazott igazgatójának, valamint dr. Ádám Anikót és Nagy
Katalint elnökségi taggá választotta.
A 2016. évi kölcsönzésekre tekintettel járó díjak felosztása és a díjak kifizetésének megkezdése 2018. július 9-én történt
meg.
2018. november 15-én történt meg a MISZJE által kiírt szociális pályázat alapján a szociális támogatások odaítélése.
Összesen 55 pályázó részesült támogatásban.
A WIPO Marrákesi Szerződésére, vagyis a 2017/1564 európai parlamenti és tanácsi irányelvre tekintettel történő, „Az
egyes szerzői jogi jogszabályok fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról szóló előterjesztés”
társadalmi egyeztetésre bocsátása során véleményezte a tervezett és egyetértett azzal, hogy az előterjesztések nem
tartalmaznak kompenzációs kötelezettséget és helyette a szabadfelhasználás eseteként szabályozzák a nevezett
felhasználásokat. Vagyis a fogyatékkal élők meghatározott felhasználásait a változtatásokkal továbbra sem kívánták
nehezebbé tenni illetve a szerzők érdekeit sem kívánták ezzel csorbítani. Később, 2018. október folyamán a Parlament
egyhangúan, ellenszavazat nélkül meg is szavazta a tervezetet, így ismét módosult az Szjt.
A DSM irányelv tervezet szövegével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a jogosultjaink számára a lehető
legkedvezőbb szövegtervezet kerüljön elfogadásra, az Elnökség döntése alapján többször is megkerestünk számos
illetékes személyt, hatóságot.
A jogsegély szolgálat a mai napig folyamatosan működik. Változatlanul sok kérdés érkezik, amelyekre jogászunk, Dr.
Sándor Eszter válaszol.
2018. augusztusában a Kjkt. 112. § (1) bekezdése szerint, felügyeleti szervünk, az SZTNH, elindította hivatalból az éves
felügyeleti eljárást. 2018. novemberében született meg a végzés, amelyben az SZTNH felhívta a MISZJÉ-t, hogy 30
napon belül fizessen meg a SZTNH számára 159 Ft felügyeleti díjhátralékot, továbbá az azt a befizetés napjáig terhelő
késedelmi pótlékot. Ezen felül a Hatóság megállapította, hogy az ellenőrzött időszak alatt az Egyesületünk működése,

gazdálkodása, valamint a Kjkt. 102. §-ának (1) bekezdése szerinti dokumentumai egyebekben megfelelnek a
jogkezelésre vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, és a jogkezelési tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyezési feltételek folyamatosan megvalósultak. A MISZJE a nevezett végzésre tekintettel, két
részletben, 166 Ft felügyeleti díjhátralékot utalt át az SZTNH számára. A Hatóság 2019. január folyamán végzésében
értesítette az Egyesületünket, hogy a felügyeleti díjhátralékot terhelő késedelmi pótlékot 7 Ft-tal túlfizette, az összeget
az SZTNH beszámítja a MISZJE 2019. évi felügyeleti díjába.
2018. december 10-én „Kezeljük közösen? – MISZJE Nyíltnap I. – A szerzői jog gyakorlati kérdései? címmel zajlott le a
MISZJE tavalyi, legutolsó eseménye. A rendezvényünkön Dr. Kabai Eszter, az ARTISJUS jogi igazgatója, és Zentai Péter
László, a MASZRE igazgatója, mutatták be az Egyesületeik, mint közös jogkezelő működését. Dr. Sándor Eszter,
egyesületünk jogásza, ismertette a közönséggel a MISZJE tevékenységit, működését és válaszolt az előre megküldött
kérdésekre. Az eseménnyel a célunk az volt, hogy a jogosultjaink, tagjaink ne csak a saját, hanem olyan közös
jogkezelők működésével is megismerkedhessenek, amelyekkel néha összetévesztik Egyesületünket, ezzel is elősegítve
a jogosultak tájékozódását a közös jogkezelést érintő kérdésekben.
A jövőben is szeretnénk hatékony gazdálkodást folytatni, tovább növelni láthatóságunkat és mindent megtenni azért,
hogy minden egyes jogdíjra szánt forint eljuthasson annak gazdájához. Ennek érdekében a már kiépített informatikai
rendszerünket és adatbáziskezelő programunkat is fejleszteni kell, hiszen fel kell készülnünk arra, hogy sokkal több
szerzőt fogunk a jövőben kifizetni. A fejlesztéseknél tekintettel kell lennünk az adatbiztonságra, illetve arra, hogy a
megnövekedett szerzői adatbázist hatékonyan tudjuk kezelni. Szervezetileg is fel kell készülnünk a megnövekedett
feladatellátásra, ezért a következő évben némileg át kell szerveznünk az irodát is. A láthatóságunkat is erősíteni
szeretnénk a jövőben, ezért továbbra is megtartjuk bevett népszerűsítő és tájékoztató programjainkat, melyek
szervezése során számítunk a könyvtárak és a szakmai szervezetek együttműködésére. Mivel a MISZJE kiterjedt
nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ezért ezt kamatoztatva jövő év őszén szeretnénk egy nagyszabású
nemzetközi rendezvénnyel is növelni társadalmi beágyazottságunkat.

Budapest, 2019.
Kollár Árpád s. k.

2018. évi üzleti jelentés melléklete
A jogdíjkifizetések alakulása számokban
Melléklet: A jogdíjkifizetések alakulása számokban
A, 2018.január -december közötti kifizetések, havi bontásban (a 2018 január-márciusi kifizetések már a 2017. évi beszámolóban is
feltüntetésre kerültek):
Évenkénti kölcsönzés/kifizetés*
2011-es
2012-es
kölcsönzés kölcsönzés

bruttó

2013-as
kölcsönzés

2014-es
kölcsönzés

2015-ös
kölcsönzés

2016-os
kölcsönzés

Összesen/hó

Január 221 259 Ft 207 385 Ft

360 465 Ft

257 163 Ft

190 074 Ft

0 Ft

1 236 346 Ft

Február 276 583 Ft 241 871 Ft

463 788 Ft

515 037 Ft

551 361 Ft

0 Ft

2 048 640 Ft

Március 226 841 Ft 191 380 Ft

648 161 Ft

507 991 Ft

343 067 Ft

0 Ft

1 917 440 Ft

40 129 Ft

88 713 Ft

47 292 Ft

29 490 Ft

0 Ft

247 588 Ft

Május 129 920 Ft 137 549 Ft

Április

41 964 Ft

348 805 Ft

260 209 Ft

166 912 Ft

0 Ft

1 043 395 Ft

Június

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29 289 Ft

29 289 Ft

Július

31 407 Ft

23 819 Ft

75 760 Ft

92 578 Ft

119 371 Ft

6 912 559 Ft

7 255 494 Ft

Augusztus

0 Ft

0 Ft

89 178 Ft

112 147 Ft

157 451 Ft

14 858 505 Ft

15 217 281 Ft

Szeptember

9 853 Ft

11 569 Ft

17 236 Ft

51 429 Ft

134 838 Ft

11 316 113 Ft

11 541 038 Ft

Október

0 Ft

2 072 Ft

67 620 Ft

319 919 Ft

603 759 Ft

3 492 617 Ft

4 485 987 Ft

November

5 137 Ft

34 001 Ft

139 661 Ft

187 412 Ft

299 553 Ft

4 360 281 Ft

5 026 045 Ft

December

0 Ft

5 738 Ft

5 472 Ft

3 758 Ft

3 802 Ft

3 208 Ft

21 978 Ft

2018

Összesen:

942 964 Ft 895 513 Ft 2 304 859 Ft

2 354 935 Ft

2 599 678 Ft

40 972 572 Ft

2015-ös
kölcsönzés

2016-os
kölcsönzés

50 070 521 Ft

B, 2018. január-március közötti kifizetések, havi bontásban:
Évenkénti kölcsönzés/kifizetés*
2011-es
2012-es
kölcsönzés kölcsönzés

bruttó

2019

2013-as
kölcsönzés

2014-es
kölcsönzés

Összesen/hó

Január

0 Ft

38 711 Ft

114 876 Ft

120 129 Ft

188 815 Ft

314 377 Ft

776 908 Ft

Február

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 665 Ft

0 Ft

0 Ft

9 665 Ft

Március

0 Ft

0 Ft

6 027 Ft

6 889 Ft

37 905 Ft

58 795 Ft

109 616 Ft

Április

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 889 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Május

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Június

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Július

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Augusztus

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szeptember

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Október

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

November

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

December

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen:
Mindösszesen:

0 Ft

38 711 Ft

120 903 Ft

942 964 Ft 934 224 Ft 2 425 762 Ft

143 572 Ft

226 720 Ft

373 172 Ft

2 498 507 Ft

2 826 398 Ft

41 345 744 Ft

* A kifizetett összegek a bérszámfejtés dátuma és kifizetés szerint kerültek feltüntetésre.

896 189 Ft
50 966 710 Ft

