2019-es igazgatói beszámoló, üzleti jelentés és terv, valamint annak melléklete

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület immár egy évtizedes múltra tekint vissza, hiszen 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
köszönhetően, 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 2019-ben is adatbáziskezelő-informatikus végezte. 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 (2017. évi) kapcsán, melynek kifizetése 2019. július 24én vette kezdetét az alábbi eredmények születtek:
Ténylegesen felosztható jogdíj összege: 37.448.900 Forint
Kifizethető jogdíj alap: 35.576.455 Forint
Ebből kifizetett: 33.882.386 Forint
Ebből még nem kifizetett 1.694.000 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 százszázalékos, 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 2017-1018 hoz hasonlóan 2019-ban is kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytatott, annak ellenére, hogy költségvetési forrása a megelőz évekhez 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 2019. évi költségvetésének megfelelően
42.448.900 Forint felosztható (ez a ténylegesen felosztható jogdíjalapból és a tartalékalap 5.000.000 forintjából
tevődik össze) jogdíjalappal rendelkezett. Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2019. évi szociális támogatás keretében
1.872.446 Forint szétosztására volt lehetősége. A pályázók legfeljebb bruttó 74.500 forint támogatást igényelhettek
kérelmükben. Támogatás céljából: 1.872. 450 Forint került kifizetésre 49 fő részére az év végéig - a különbség az előző
évi maradványból fedezve. A 68.779 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 – az idei évben először,
a jelentkezők nagy száma miatt nem is került ki a maximálisan igényelhető összegek kiosztására, hogy minél több
pályázónak támogatást nyújthassunk.
A MISZJE a költségvetési előirányzathoz képest már a korábbi években is csökkentette működési költségeit (a tervezett
működési kiadásnál 2017-ben 1,7 millió Forinttal, 2018-ban 2,3 Forinttal költöttünk kevesebbet). Ezt a tendenciát
folytattuk 2019-ben is – ebben az évben 2 millió Forinttal 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. 2019-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 3.700.000 Forintot tett ki, amit a budapesti
bérleti árak radikális növekedése miatt nem tudunk megspórolni.

Hatalmas öröm számunkra, hogy 2019-ben 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 Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvényben a közkönyvtári kölcsönzések díja 160 millió forintra emelkedett, egyben a MISZJE ebből az összegből
végzi az elektronikus kölcsönzések után járó jogdíjak kifizetését is. Reméljük, hogy ha esetleg a 2020-as költségvetést
újratárgyalja az Országgyűlés a COVID 19-es veszélyhelyzet miatt, ez a mi költségvetésünket nem fogja érinteni, így
szervezetünk 2021-től lényegesen több jogdíjat és szociális hozzájárulást 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 10 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 2019-es 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 2019.05.27-ig megtették
a Kjkt. szerinti éves nyilatkozataikat is.
A szervezet tovább folytatta jogtudatosító, irodalomnépszerűsítő programjainak szervezését.
Vidéki programjainkat a „Vannak vidékek legbelül” sorozatunkra fűztük fel.
Ennek legfontosabb állomása 2019.05.02-án Szeged volt, ahol egész napos programot hoztunk létre a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár, SZTE-BTK, A Nyugi kert részvételével, a Plüss Műhely programsorozatának keretében.

A szervezet életében igazi mérföldkő volt az első PesText Borders&Bridges Nemzetközi Irodalmi Fesztivál
megrendezése. Könyvtári haszonkölcsönzéssel foglalkozó jogkezelőként, melynek alapító tagjai között megtalálhatók
a reprezentatív irodalmi szervezetek, fontosnak tartjuk a könyves kultúra- ész az olvasás népszerűsítését. Ezt a
rendezvényt is ez az elkötelezettség hívta életre, hiszen többek között az ilyen rendezvényekkel lehet a szerzők
érdekeit képviselni és megjeleníteni.

A 2019. szeptember 25-28. között lezajlott első PesText nemzetközi irodalmi fesztivált élénk érdeklődés kísérte, mely
hat helyszínen (A38 Hajó, PIM, Lumen, Gdansk Könyvesbolt és Büfé, Mikszáth tér, Egyetem tér) több mint 80
programot kínált.
A PesText fesztivál szervezője, a MISZJE olyan nyitott fórumot álmodott meg, ahol sokféle alkotó képes szabadon
beszélgetni egymással, ízelítőt adva a világirodalom gazdagságából, nem megkerülve az aktuális kérdéseket sem. A cél
maradéktalanul megvalósult, ezt támasztják alá a szakmai beszámoló mellé csatolt sajtómegjelenések, a szervezőknek
küldött visszajelzések a résztvevőktől, és az a várakozás, amely már most kíséri a következő PesText fesztivált.
A PesText programját nem a friss könyvmegjelenések alakították, hanem az izgalmas, egzotikus szerzők találkozásai. A
fesztiválon különös figyelmet fordítottak a visegrádi országok irodalmára és a nem magyarul alkotó magyar szerzőkre.
Bár közel élünk egymáshoz, keveset tudunk egymás kortárs irodalmáról. A PesText kiemelt célja volt, hogy minél több
jelentős kortárs szerzőt hozzon el a szomszédos országokból és a tágabb régióból. A cseh Petr Hruška és a szlovák
Michaj Habaj költők neve ismerős azok számára, akik figyelemmel kísérik a kortárs költészet alakulását. A lengyel Piotr
Szewc Pusztulás című kultregényének újabb megjelenését szintén a fesztivál támogatta, a könyvet a közösségi
finanszírozású POKET Zsebkönyvek sorozat adta ki.
Az irodalom társművészete az illusztráció. A PesText nagy sikerű VÍZ – ÉLET, MÍTOSZ, MOZGÁS kiállításán az A38 Hajón
tekinthette meg a közönség, hogyan jelenik meg a V4 országok gyerekkönyvillusztrációjában ez a téma. A visegrádi
országokban jubiláló rendszerváltozásokra emlékezett meg a PesText írópályázata, a „Neked mit jelent a szabadság?”,
melynek szakmai díját Izsó Zita Halleves c. verse, közönségdíját Láng Anikó Glamúr című rövidprózája nyerte el.
Nem csak a visegrádi országokból érkeztek meghatározó szerzők. A fesztivál egyik legjobban várt beszélgetése Haydar
Ergülen török költő, irodalmár és Tóth Krisztina író, költő, műfordító találkozása volt. Az osztrák irodalom ismert alkotói
közül Michael Donhausert és Xaver Bayert hozta el Budapestre a fesztivál.
Te hány nyelven élsz? – tette fel a kérdést az első PesText fesztivál szlogenje. A fesztivál vendége volt az indiai (bihari)
Ashwani Kumar, akinek anyanyelve a hindi, ám versei (indiai) angol nyelven születnek; az izraeli Agi Mishol, akinek
„anyanyelve” a magyar (erdélyi holokauszt-túlélő szüleivel mindvégig magyarul beszélt), ám verseit ivritül írja. David
Szalay angol író, aki kanadai anyától és magyar apától származik, és családjával jelenleg Magyarországon él. A
Norvégiában, nem anyanyelvi közegben élő Kun Árpád. Az 1956-ban emigrált kosárlabdázó szülők gyermeke, Tibor
Fischer angol író. Az erdélyi származású, világhírű Barabási Albert László hálózatkutató. (A PesText fesztivál részletes
programja megtalálható a www.pestextfestival.hu oldalon.)
A széles közönséget megszólító ismeretterjesztő, népszerűsítő célú programok mellett a szűkebb szakmának szóló
események is színesítették a PesTextet: a fesztivál műfordító műhelyén magyar nyelvről tíz különböző nyelvre fordító
szakemberek vettek részt, a kiadóknak és fesztiváloknak szervezett brunchokon a szakmai kapcsolatépítést segítette
elő a PesText. A tavaszi-nyári hónapokban két török-magyar fordítói műhely is megvalósult az Isztambuli Magyar
Intézet támogatásával, ezek eredményeit a PesTexten is bemutatták. A fesztivál adott helyet két fontos
irodalomszakmai díj – a műfordítók pártolásáért a kiadóknak járó Jeromos Oroszlánja díj, valamint a fiatal írók
mentorálását, az egyedi hangot elismerő Csáth Géza-díj – átadásának.
A PesText során számos kiváló együttműködés született, melyeket a MISZJE és partnerei is folytatni szeretnének.
Szakmai és szervezői támogatást nyújtott a Petőfi Irodalmi Múzeum mellett a budapesti Lengyel Intézet, a budapesti
Szlovák Intézet, a budapesti Cseh Centrum, a budapesti Yunus Emre Intézet, az Isztambuli Magyar Intézet, a Wacław
Felczak Alapítvány, a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány. Ezen együttműködések mellett a nagy múltú, komoly
szakmaiságot képviselő írószervezetekkel (Fiatal Írók Szövetsége, Magyar Írószövetség, Szépírók Társasága, Magyar
Gyerekkönyv Fórum – HUBBY, Magyar PEN Club, Műfordítók Egyesülete) is gyümölcsöző partnerség valósult meg.
Elmondható tehát, hogy a PesTexten olyan szerteágazó, szakmaiságon alapuló összefogás valósult meg a magyar és
nemzetközi kulturális intézetek, írószervezetek részéről, melyre korábban alig találhatunk példát a magyar irodalmi
közegben.

Szervezetünk reprezentatív jellegét tovább erősíti, hogy a MISZJE tagságának növekedése töretlenül folytatódik. 2019.
január elseje óta újabb 19 jelentkező felvételére került sor. Egyesületünk aktív tagjainak száma mostanra elérte a 694
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.
2019 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 jogszabályokra tekintettel 2019-ben már nem számított újdonságnak, hogy a jogosultak minden kifizetés esetén
részletes tájékoztatást kaptak.
A 2017. évi kölcsönzésekre tekintettel járó díjak felosztása és a díjak kifizetésének megkezdése 2019. július 24-én
történt meg.
2019. december 05-én történt meg a MISZJE által kiírt szociális pályázat alapján a szociális támogatások odaítélése.
Összesen 48 pályázó részesült támogatásban.
A jogsegély szolgálat a 2019-es év folyamán folyamatosan működött, sok kérdés érkezett hozzánk, amelyekre
jogászunk, Dr. Sándor Eszter válaszolt.
2019. augusztusában a Kjkt. 112. § (1) bekezdése szerint, felügyeleti szervünk, az SZTNH, elindította hivatalból az éves
felügyeleti eljárást. A végzésben foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk 09.17-én. Az SZTNH 2019.12.06án kelt határozatában 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, ugyanakkor kérte az átláthatósági vizsgálat
könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát. A szervezet 2020.01.09.-i közgyűlésében megszavazta a könyvvizsgálói felügyelet
díját. A könyvvizsgálói felülvizsgálat eredménye a hivatal részére 2020. 01.15-én megküldésre került
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, 2020-05.31
Kollár Árpád s. k.

2019. évi üzleti jelentés melléklete
A jogdíjkifizetések alakulása számokban
Melléklet: A jogdíjkifizetések alakulása számokban
A, 2019. április-december közötti kifizetések, havi bontásban (a 2019 január-márciusi kifizetések már a 2018. évi beszámolóban is feltüntetésre kerültek):
Évenkénti kölcsönzés/kifizetés*
2011-es
kölcsönzés

bruttó

2012-es
kölcsönzés

2013-as
kölcsönzés

2014-es
kölcsönzés

2015-ös
kifizetés

2016-os
kifizetés

2017-es
kifizetés

Január

0 Ft

38 711 Ft

114 876 Ft

120 129 Ft

188 815 Ft

43 089 Ft

0 Ft

505 620 Ft

Február

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 665 Ft

0 Ft

230 152 Ft

0 Ft

239 817 Ft
150 752 Ft

Március

0 Ft

0 Ft

6 027 Ft

6 889 Ft

37 905 Ft

99 931 Ft

0 Ft

Április

5 452 Ft

10 686 Ft

13 722 Ft

20 880 Ft

22 831 Ft

880 055 Ft

0 Ft

953 626 Ft

Május

2 743 Ft

50 409 Ft

197 493 Ft

468 860 Ft

422 030 Ft

481 765 Ft

0 Ft

1 623 300 Ft

0 Ft

5 000 Ft

9 009 Ft

6 899 Ft

4 186 Ft

115 945 Ft

3 134 648 Ft

3 275 687 Ft

0 Ft

Június

2019

Összesen/hó

Július
Augusztus

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 392 259 Ft

6 392 259 Ft

Szeptember

5 800 Ft

5 302 Ft

4 065 Ft

11 026 Ft

7 600 Ft

7 391 Ft

5 762 Ft

46 946 Ft

Október

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 723 Ft

0 Ft

0 Ft

2 618 Ft

7 072 Ft

8 547 Ft

8 918 Ft

83 951 Ft 12 132 756 Ft 12 224 430 Ft
0 Ft

November
December
Összesen:

13 995 Ft

112 726 Ft

352 264 Ft

660 618 Ft

692 285 Ft

11 809 Ft

7 057 475 Ft

7 096 439 Ft

1 954 088 Ft 28 722 900 Ft 32 508 876 Ft

B, 2020. január-március közötti kifizetések, havi bontásban:
Évenkénti kölcsönzés/kifizetés*
2011-es
kölcsönzés

bruttó

2020

2012-es
kölcsönzés

2013-as
kölcsönzés

2014-es
kölcsönzés

2015-ös
kifizetés

2016-os
kifizetés

2017-es
kifizetés

Összesen/hó

Január

0 Ft

0 Ft

49 228 Ft

254 110 Ft

418 558 Ft

597 116 Ft

1 996 317 Ft

3 315 329 Ft

Február

0 Ft

0 Ft

129 936 Ft

308 816 Ft

550 180 Ft

992 988 Ft

2 873 395 Ft

4 855 315 Ft

Március

0 Ft

0 Ft

69 879 Ft

55 961 Ft

57 893 Ft

70 181 Ft

289 774 Ft

543 688 Ft

Április

0 Ft

Május

0 Ft

Június

0 Ft

Július

0 Ft

Augusztus

0 Ft

Szeptember

0 Ft

Október

0 Ft

November

0 Ft
0 Ft

December
Összesen:

0 Ft

0 Ft

249 043 Ft

618 887 Ft

1 026 631 Ft

1 660 285 Ft

Mindösszesen:

13 995 Ft

112 726 Ft

601 307 Ft

1 279 505 Ft

1 718 916 Ft

3 614 373 Ft 33 882 386 Ft 41 223 208 Ft

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

5 159 486 Ft

8 714 332 Ft

