MISZJE éves átláthatósági jelentés

1.1. Mérleg, vagy vagyonmérleg, a pénzügyi évre szóló bevételi és kiadási kimutatás és a cash flow
kimutatást tartalmazó pénzügyi kimutatások:

A szervezet 2019. évi beszámolója, a közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés és teljességi
nyilatkozat az éves átláthatósági jelentés 1. sz. beszámolóját képezi.

1.2. A közös jogkezelő szervezet által folytatott tevékenységekről szóló beszámoló
A) Jogkezelési tevékenységek:
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Kjkt.) 53. § (1) bekezdésében és a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő
szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló
216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdésében szabályozott
tájékoztatási kötelezettségére tekintettel készített tájékoztatást a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és
Jogkezelő Egyesületet (továbbiakban: MISZJE) azon jogosultjainak, akikkel elektronikus úton tartja a
kapcsolatot, e-mailen keresztül, mellékletként küldi meg. Ezt minden más jogosultjának postai úton
küldi meg a MISZJE. A tájékoztatás még abban a hónapban kerül megküldésre, amikor a MISZJE a
jogosult számára kifizetést teljesített. Azon jogosultjai számára, akiknek az elérhetősége ismert, és akik
számára a MISZJE jogdíjat tart nyilván, de nem tudja azt számukra kifizetni (nem éri el a jogdíjuk a
kifizethetőségi határt vagy például nem, vagy rossz bankszámlaszámot adtak meg és a MISZJE
megkeresésére sem adtak még meg újabbat stb.) a tájékoztatást az adott év végén, december 31-éig küldi
meg. Ezekhez a levelekhez és e-mailekhez mellékelten megküldi minden jogosult számára a Kjkt. 14. §
(1) és (3) bekezdés szerinti tájékoztatást is.
A megbízás lényeges feltételeiről szóló tájékoztatás egyszer került kiküldésre 2018-ban. 2018-ban
minden jogosultunk és tagunk, attól függően, hogy hogyan kívánja a MISZJÉ-vel a kapcsolatot tartani,
ezt e-mailben vagy postai úton kapta meg. Ezen felül, azon jogosultaknak, akik számára a MISZJE a
Kjkt. 53. § (1) bekezdésében és a R. 4. § (1) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségére
tekintettel készített tájékoztatást küld, azzal együtt e-mailben vagy postai úton újra küldi a tájékoztatást
is. Ha olyan jogosult kívánná megadni a jogkezelési megbízást, akinek korábban a MISZJE még nem
ismerte az elérhetőségét, számára – kívánságának megfelelően – postai úton vagy e-mailben küldené
meg, a kitöltendő szerződéssel együtt.
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 –, a
MISZJE elhelyezte a honlapján, a „Tájékoztató 2018” nevű menüpont alatt.

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 24-én vette kezdetét az alábbi eredmények
születtek:
Ténylegesen felosztható jogdíj összege: 37.448.900 Ft

Kifizethető jogdíj alap: 35.576.455 Ft
Ebből kifizetett: 33.882.386 Ft
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 jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása:
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) rendelkezéseinek megfelelően
a 2019-ben, az elnökség által elfogadott, jóváhagyott jogdíjközleménynek, a jogszabályoknak és a
MISZJE szabályzatainak megfelelően történt az egy kölcsönzésre jutó díj megállapítása. Ennek összege
12,5 forint volt. (Összkölcsönzés szám: 2.986.961 Felosztható jogdíjalap: 37.448.900 Ft)

A felhasználásért járó jogdíj beszedése:
A 2017. évi nyilvános könyvtári haszonkölcsönzésekre tekintettel járó jogdíjak több részletben érkeztek.
Az utolsó részletet az Országos Széchényi Könyvtár 2019. január 18-án utalta át a MISZJE számlájára.

A közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése:
Az adatszolgáltatásra felkért 20 könyvtár a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj
megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett
nyilvános könyvtárakról szóló 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet rendelkezéseinek megfelelően küldte
meg
a
kölcsönzésekre
vonatkozó
adatokat.
2019-ben a felkért könyvtárak az alábbiak voltak:
•

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (fővárosi önkormányzat által fenntartott könyvtár)

•

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (állami egyetem könyvtára)

•

Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár (állami egyetem könyvtára)

•

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger, megyei könyvtár)

•

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr, megyei könyvtár)

•

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár, megyei könyvtár)

•

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged, megyei könyvtár)

•

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok, megyei könyvtár)

•

Szentes Városi Könyvtár (városi könyvtár)

•

Németh László Városi Könyvtár (Hódmezővásárhely, városi könyvtár)

•

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (Balmazújváros, városi könyvtár)

•

Városi Könyvtár Ózd (városi könyvtár)

•

Pannónia Könyvtár (Balatonalmádi, városi könyvtár)

•

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház (Siófok, városi
könyvtár)

•

Széchenyi István Városi Könyvtár (Sopron, városi könyvtár)

•

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (Zirc, városi könyvtár)

•

Nyírderzs Község Könyvtára (községi könyvtár)

•

Művelődési Ház és Könyvtár (Sáránd, községi könyvtár)

•

Községi Könyvtár (Konyár, községi könyvtár)

A közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése:
A jogosultak, a műveik és a könyvtári kölcsönzésekre vonatkozó adatok kezelésére a MISZJE a Kjkt.
48. §-a szerinti adatbázist tart fenn, amelyet egy erre a célra létrehozott adatbázis kezelő szoftver
segítségével használ. A nevezett szoftvert a mindenkor hatályos jogszabályok adatvédelmi
rendelkezéseinek megfelelően hozták létre és ezeknek megfelelően módosul.
A Kjkt. 41. § (4) bekezdése szerinti megkereséseknek a MISZJE a jogszabályi előírások szerint 30 napon
belül eleget tett. Azon közös jogkezelő szervezetek, amelyeket a MISZJE keresett meg a Kjkt. 41. § (4)
bekezdése szerint, szintén a jogszabályi előírások szerint adták meg a rendelkezésre álló információkat.
A jogdíjak felosztása:
A MISZJE 2019. július 23-án fejezte be a 2017. évi, az Szjt. 23/A. §-a szerinti könyvtári
haszonkölcsönzésre járó díjak felosztását és ezen a napon, 2019.07.24-én megkezdődött ezen díjak
kifizetése. Erről a MISZJE a honlapján közleményt tett közzé.

B) Jogvédő tevékenység:
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: Sifter Veronika, a MISZJE munkatársa volt. Ezt
követően Grad-Gyenge Anikó tartott szerzői jogi workshopot műfordítóknak.
2018. legjelentősebb kétnapos rendezvénye az „Így gondozd a kultúrádat” első nemzetközi kulturális és
művészeti fesztiválunk volt.
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 tartották 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 tevékenységeit, 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.
1.3. Azon esetekre vonatkozó információk, amikor a felhasználói ajánlati felhívásra az ajánlat
megtétele a közös jogkezelő szervezet részéről akadályba ütközött.
Nem volt ilyen eset, az Szjt. 23/A. §-ban szabályozott díjigényre szorításra tekintettel.

1.4. A közös jogkezelő szervezet jogi és irányítási felépítésének leírása.
Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Kjkt. 26. § (1)
bekezdésében felsoroltak, a tagdíj mértékének és befizetési határidejének megállapítása, az egyesület
két közgyűlés közötti időszakbeli tevékenységének meghatározása az elnökség előterjesztése alapján,
valamint az erről szóló beszámoló, az elnökség jelentésének elfogadása, fellebbezési eljárásban döntés
új tag felvételéről, illetve tag kizárásáról valamint döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály
és a MISZJE alapszabálya a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé
terjeszt. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Minden tagnak egy
szavazata van. A meghívókat a tagok, választásuk szerint, postai vagy elektronikus úton kapják meg,
legalább 8 nappal a közgyűlés előtt. A közgyűlés főszabály szerint nyílt szavazással, kézfeltartással
dönt. A közgyűlés az elnök, az elnökség, az igazgató, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló
megválasztásáról és visszahívásáról titkos szavazással dönt. A közgyűlés határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza, az alapszabály módosításához azonban a jelenlévő tagok háromnegyedes
többséggel hozott határozta, az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Szavazat meghozatalában a tagok a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:19. § (2) bekezdése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1) bekezdése szerint
nem vehetnek részt.
A MISZJE elnöksége az elnökből és 6 elnökségi tagból áll. 2019-ben a MISZJE elnöke Mészáros
Sándor. Az elnökségi tagok: Dr. Ádám Anikó, Dr. Grad-Gyenge Anikó, Mezey Katalin, Dr. Mészáros
Márton, Szentmártoni János és Nagy Katalin. Az elnökség legalább félévente ülésezik, feladata a két
közgyűlés közti időszakban az egyesületet vezetni, vinni az egyesület ügyvitelét és gazdálkodását,

gondoskodni a közgyűlési döntések végrehajtásáról, dönteni a tagfelvételi kérelemről, illetve a tag
kizárásáról az elnök előterjesztése alapján, eljárni tagsági ügyekben, gondoskodni a tagnyilvántartásról,
gondoskodni a Határozatok Könyvének elnök általi vezetésről, teljes körű nyilvántartást vezetni a
közgyűlés jegyzőkönyveiről, biztosítani az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
való betekintést előzetesen egyeztetett időpontban és iratkörben, gondoskodni az egyesület
működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, a beszámolói közlésének nyilvánosságra
hozataláról és a jogdíjközlemény elfogadása, illetve feladata minden, amit jogszabály vagy az
alapszabály feladatkörébe utal. Az Elnökség ülés tartása nélkül csak a tagfelvételről dönthet. Minden
elnökségi tagnak egy szavazata van. Az elnökség határozatképes, ha legalább négy fő jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az elnökség ülésein az igazgató és a MISZJE munkavállalói csak
tanácskozási joggal vesznek részt. Ha a MISZJE jogosultja kifogást terjeszt elő a MISZJE alapszabálya
szerint, akkor azt az Elnökség köteles kivizsgálni.

Az elnök a MISZJE legfőbb képviselője. Az Egyesület nevében aláírásra egyedül jogosult, azaz teljes
nevét hiteles(cég) aláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja az egyesület előírt, előnyomott,
vagy nyomtatott neve alá. Képviseletben történő akadályoztatása esetén az egyesület nevében történő
aláírásra az igazgató jogosult. Az egyesületet érintő kultúrpolitikai kérdésekben az elnök és az igazgató
együttesen jár el, az elnök összehangolja az egyesület szerveinek működését, vezeti az elnökség üléseit
és a Határozatok Könyvét; az elnökség elé terjeszti a tag felvételének és kizárásának kérelmét, a tagokat
tagnévsorba veszi, illetve tagnévsorból törli, közzéteszi a közhasznúsági jelentést az egyesület
honlapján, legkésőbb a tárgyévet követő május 31. napjáig, ezen felül feladata mindaz, amit az elnökség
és a MISZJE alapszabálya az elnök feladatkörébe utal. Az elnök az elnökség üléseiről külön
nyilvántartást vezet. A bankszámla felett az elnök és az igazgató önállóan jogosult rendelkezni.

Az igazgató képviseli a MISZJÉ-t bel- és külföldi személyekkel szemben, továbbá hatóságok előtt. Az
elnök akadályoztatása esetén az egyesület nevében aláírásra egyedül jogosult, azaz teljes nevét
hiteles(cég) aláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja az egyesület előírt, előnyomott, vagy
nyomtatott neve alá. Az egyesületet érintő kultúrpolitikai kérdésekben az elnök és az igazgató
együttesen jár el. Az igazgató feladata az egyesület munkaszervezetének kialakítása. Az igazgató az
egyesület munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője, az egyesület valamennyi
munkavállalójával szemben munkáltatói jogokat gyakorol. Az igazgató az egyesület megbízottjaival
szemben megbízói jogot gyakorol. Az igazgató, illetve az általa ezzel megbízott személy tanácskozási
joggal részt vehet az egyesület valamennyi, a MISZJE alapszabályában, vagy egyéb belső szabályzatban
meghatározott szervének ülésein. Az igazgató felel az egyesület számviteli jogszabályokban előírt
beszámolási kötelezettségének teljesítéséért, és az Egyesület könyveinek szabályszerű vezetéséért. Az
igazgató a MISZJE tevékenységéről, vagyonáról, a beszedett és felosztott jogdíjak mértékéről évente
egy alkalommal beszámol az elnökségnek. E beszámoló képezi az egyesület közgyűlése elé kerülő
beszámoló alapját. Az igazgató feladata az egyesület marketing ügyeinek intézése. Minden olyan
ügyben dönthet, amelyet jogszabály, vagy a MISZJE alapszabálya nem utal más szerv, illetve az
egyesület felettes szervei hatáskörébe. Döntései nem állhatnak ellentétben az egyesület felettes
szerveinek döntéseivel. Az elnök nem minősül az egyesület felettes szervének. A bankszámla felett az
elnök és az igazgató önállóan jogosult rendelkezni. 2018. június 11-én az előre kiírt nyílt pályázatot
követően, a közgyűlés újból megszavazta Kollár Árpádot a MISZJE igazgatójának.
A felügyelő bizottság három főből áll, tagjai sorából elnököt választ. 2019. folyamán a MISZJE
elnökségi tagjai Elekes Dóra, Szekeres Nikoletta és Szabó Sándor (írói álnév: Neszlár Sándor) voltak.
A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Minden tagnak egy szavazata van és a bizottság
csak akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A felügyelő bizottság az egyesület belső, a tagok

által létrehozott ellenőrző szerve, amely ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek
keretében az egyesület ügyintéző képviseleti szervétől, továbbá az elnöktől, az igazgatótól, valamint az
egyesület vezető állású munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveibe
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság az elnökség egyidejű tájékoztatása
mellett köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni és a közgyűlést tájékoztatni, amennyiben az
egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé, továbbá akkor is, ha az egyesület tisztségviselőinek
felelősségét megalapozó tény merült fel. Ha az egyesület arra jogosult szerve a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. A felügyelő bizottság tagjai részt
vesznek az egyesület közgyűlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek. Ha az egyesület érdeke
megkívánja, a felügyelő bizottság összehívhatja a közgyűlést.
Ha valamely tag, jogosult vagy, ha van ilyen, akkor képviselt közös jogkezelő, a MISZJE alapszabálya
szerint panaszt nyújt be, akkor annak kivizsgálására –a panasz jellegétől függően –, az Egyesület
feladatkörrel rendelkező munkavállalója, illetve vezető tisztségviselői jogosultak és kötelesek. A
panasszal kapcsolatban érintett személy nem jogosult a panasz kivizsgálására.
A MISZJE munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki valamennyi
munkavállalóval szemben munkáltatói jogokat gyakorol. Az Egyesület munkatársai 2019-ben a MISZJE
szervezeti és működési szabályzata szerint a következő munkakörökben voltak foglalkoztatva: jogász,
irodavezető, gazdasági vezető, személyi asszisztens, könyvtári asszisztens. A munkavállalók,
munkakörüknek megfelelően részt vehetnek a döntések, intézkedések, határozatok előkészítésében és
végrehajtásában. Az igazgató által ezzel megbízott munkavállaló tanácskozási joggal részt vehet az
egyesület valamennyi, a MISZJE alapszabályában, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott
szervének ülésein. MISZJE szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a jogász
munkaviszonya alapján képviseli a szervezetet és kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel.

1.5. Egészben vagy részben a közös jogkezelő szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonában
vagy ellenőrzése alatt álló bármely szervezetre vonatkozó információ
A MISZJÉ-nek nincs közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló egyetlen
szervezet sem.

1.6. A 2019. évben a közös jogkezelő szervezet felügyelőbizottságának tagjai és vezető
tisztségviselői [ideértve a Kjkt. 30. § (5) bekezdése szerinti személyeket is] részére kifizetett díjazás
teljes összegére és a részükre biztosított egyéb juttatásokra vonatkozó információ

Elnökségi tagok:
Mészáros Sándor, elnök
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től, a közgyűlés által megállapított, havi bruttó 90.000
(kilencvenezer) Ft összegű, 2019-ben összesen bruttó 1.080.000 (egymillió-nyolcvanezer) Ft összegű
díjazásban részesült, elnöki tisztségére tekintettel. Jogosultként díjat nem kapott, szociális támogatásban
nem részesült.

Dr. Ádám Anikó, elnökségi tag
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től elnökségi tagként, a közgyűlés által megállapított, bruttó
50.000 (ötvenezer) Ft/év összegű díjazásban már részesülhetett volna, azonban díjazásról lemondott.
Jogosultként díjat nem kapott, szociális támogatásban nem részesül.

Dr. Grad-Gyenge Anikó, elnökségi tag
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től elnökségi tagként, a közgyűlés által megállapított, bruttó
50.000 (ötvenezer) Ft/év összegű díjazásban részesülhetett volna, azonban díjazásról lemondott.
Jogosultként díjat nem kapott, szociális támogatásban nem részesül.
Mezey Katalin, elnökségi tag
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től elnökségi tagként, a közgyűlés által megállapított, bruttó
50.000 (ötvenezer) Ft/év összegű díjazásban már részesülhetett volna, azonban díjazásról lemondott.
Jogosultként díjat nem kapott, szociális támogatásban nem részesül.
Dr. Mészáros Márton, elnökségi tag
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től a közgyűlés által megállapított, egyszeri, bruttó 50.000
(ötvenezer) Ft összegű díjazásban részesült elnökségi tagságára tekintettel. Jogosultként díjat nem
kapott, szociális támogatásban nem részesült. 2019 folyamán a MISZJE, az NKA által támogatott,
107107/00116„Vannak vidékek legbelül ” megnevezésű pályázatából bruttó 50.000 (azaz ötvenezer) Ft
összegű előadói tiszteletdíjat fizetett ki, a MISZJE, a PesText fesztivál keretein belül bruttó 33.000 (azaz
harmincháromezer) Ft összegű előadói tiszteletdíjat fizetett ki a MISZJE, Dr. Mészáros Márton
tevékenységére tekintettel, a Gadamer Kft.-nak, amelynek Dr. Mészáros Márton az ügyvezetője.

Szentmártoni János, elnökségi tag
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től a közgyűlés által megállapított, egyszeri, bruttó 50.000
(ötvenezer) Ft összegű díjazásban részesült volna az elnökségi tagságára tekintettel, azonban díjazásáról
lemondott. Jogosultként díjat nem kapott, szociális támogatásban nem részesült.

Nagy Katalin, elnökségi tag
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től elnökségi tagként, a közgyűlés által megállapított, bruttó
50.000 (ötvenezer) Ft/év összegű díjazásban nem részesült. Jogosultként díjat nem kapott, szociális
támogatásban nem részesült.

Igazgató
Kollár Árpád
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től a közgyűlés által megállapított, havi bruttó 380.000
(háromszáz-nyolcvanezer) Ft összegű, 2019-ben összesen bruttó 4.560.000 (négymillióötszázhatvanezer) Ft összegű díjazásban részesült igazgatói tisztségére tekintettel. Jogosultként díjat
nem kapott, szociális támogatásban nem részesült. 2019 folyamán a MISZJE, Bethlen Alap által
támogatott MKO-KP-1-2019/1-000763 pályázatából bruttó 120.000 Ft előadói díjban, 20.350 Ft utazási
költségtérítésben, az NKA által támogatott, 203113/00242 azonosító számú pályázatából bruttó 550.000

Ft összegű közreműködői díjban, a MISZJE, az NKA által támogatott 107107/00116„Vannak vidékek
legbelül című pályázatból bruttó 298.000 Ft összegű közreműködői díjban, a MISZJE, az NKA által
támogatott, 107107/00111 azonosító számú pályázatából bruttó 150.000 (azaz százötvenezer) Ft
összegű előadói tiszteletdíjban, a MISZJE, a PesText fesztivál szervezésére kapott összegből 500.000
Ft közreműködői tiszteletdíjban, a MISZJE a Visegrádi Alap által támogatott pályázatából bruttó
600.000 Ft összegű közreműködői díjban, részesült.

Felügyelő bizottsági tagok
Elekes Dóra
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től felügyelő bizottsági tagként, a közgyűlés által megállapított,
bruttó 30.000 (harmincezer) Ft/év összegű díjazásban részesülhetett volna, azonban díjazásról
lemondott. Jogosultként jogdíjat nem kapott, szociális támogatásban nem részesült.

Szabó Sándor (írói álnév: Neszlár Sándor)
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től a közgyűlés által megállapított, egyszeri, bruttó 30.000
(harmincezer) Ft összegű díjazásban részesült felügyelő bizottsági tagságára tekintettel. Jogosultként
díjat nem kapott, szociális támogatásban nem részesült. 2018 folyamán a MISZJE, az NKA által
támogatott, a „Magyar Széppróza Napja” megnevezésű pályázatából bruttó 40.000 (azaz negyvenezer)
Ft összegű előadói tiszteletdíjat fizetett ki, Szabó Sándor tevékenységére tekintettel, a Gyógyul-6R Bt.
számára, amelynek Szabó Sándor a vezető tisztségviselője.

Szekeres Nikoletta
A 2019. évi pénzügyi évben a MISZJÉ-től a közgyűlés által megállapított, egyszeri, bruttó 30.000
(harmincezer) Ft összegű díjazásban részesült Felügyelő Bizottsági tagságára tekintettel. Jogosultként
díjat nem kapott, szociális támogatásban nem részesült.

2. Pénzügyi információk
A MISZJE tíz szakmai civil szervezet hozta létre, többek között a Magyar Írószövetség, a Magyar
Műfordítók Egyesülete, a Magyar PEN Club, a Szépírók Társasága és a Fiatal Írók Szövetsége.
A szervezet a könyvtári haszonkölcsönzések után járó jogdíjak kifizetésével foglalkozik. 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 adatbáziskezelő szoftverünk, melyet tárgyévben sokat tökéletesítettünk, de még néhány apróbb fejlesztés jelenleg
is előttünk áll.
A könyvtárakból beérkező adatok feldolgozását évről évre adatbáziskezelő-informatikus végezi, nem
volt ez másként 2019-ben 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 (2017. évi) kapcsán, melynek kifizetése 2019. július 24-én vette kezdetét az
alábbi eredmények születtek:
Ténylegesen felosztható jogdíj összege: 37.448.900 Ft
Kifizethető jogdíj alap: 35.576.455 Ft
Ebből kifizetett: 33.882.386 Ft
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.
2.1. A jogdíjbevételekre vonatkozó pénzügyi információk, a kezelt vagyoni jogok fajtái és
felhasználási módok
Fenti információkat a szervezet 2. számú mellékletben található 2019. évi jogdíjközleménye
tartalmazza.
2.2. A közös jogkezelés és a közös jogkezelő szervezet által a jogosultak részére nyújtott egyéb
szolgáltatások költségeire vonatkozó pénzügyi információk
Fenti tételeket a szervezet 3. sz. mellékletben található 2018. évi költségvetése tartalmazza
2.3. A jogosultakat megillető összegekre vonatkozó pénzügyi információk
A jogosultakat megillető, 2019. évi kifizetésre kerülő összegekre vonatkozó pénzügyi információkat a
szervezet 2. számú mellékletben található 2018. évi jogdíjközleménye tartalmazza.
A 2019. évi jogdíj kifizetések számokban: (Pénzügyi év)

2.2. A közös jogkezelés és a közös jogkezelő szervezet által a jogosultak részére nyújtott egyéb
szolgáltatások költségeire vonatkozó pénzügyi információk
Fenti tételeket a szervezet főkönyve alapján összeállított táblázat tartalmazza:
A közös jogkezelés és a közös jogkezelő szervezet által a jogosultak részére nyújtott egyéb szolgáltatások
költségeire vonatkozó pénzügyi információk

Összesen
Anyagköltségek
Vásárolt anyagok költségei
Szolgálatási költségek

140 295
140 295
50 385 172

Jogdíj kezelés
97 013
97 013
45 217 350

egyéb
tevékenység
43 282
43 282
5 167 822

Szállítás-rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak
Karbantartási költségek
Hírdetés, reklám
Informatikai rendszer fejlesztés
Egyéb informatikai költség
Posta költség jogdíj
Posta költség általános
Telefon költségek
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
Számviteli szolgáltatás
Jogdíj számfejtés
Könyvvizsgálati díj
Egyéb igénybevett szolgáltatás
Jogdíj utáni kezelési költség
Jogdíj kezelési költség nélkül
Egyéb szolgálatási költségek
Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díj
Személyi jellegű kifizetések - működési
Bérköltség
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak
Reprezentáció
Szociális hozzájárulási adó
Alkalmi munka közterhe
Személyi jellegű kifizetések - kifizetéssel összefüggő
Egészségügyi hozzájárulás tartalék
Egészségügyi hozzájárulás 2016
Egészségügyi hozzájárulás 2017
Értékcsökkenés
Terv szerinti értékcsökkenési leírás elhatárolt
Terv szerinti értékcsökkenési leírás működési
Egyéb ráfordítások
Pénztár kerekítési vesztesége
Pénzügyi műveleletek ráfordításai
Deviza- és valutkészletek forintra átváltásának
árfolyamvesztesége
Költségek, ráfodítások összesen

12 700
3 397 278
211 850
380 054
1 037 750
188 963
448 580
160 490
533 756
687 498
415 000
1 800 000
444 500
5 003 095
87 203
35 576 455
921 591
395 475
523 983
2 133
19 263 677
9 538 500
6 461 351
140 000
144 157
2 943 669
36 000

12 700
3 247 278
211 850
133 757
1 037 750
188 963
448 580
160 490
529 646
259 164
415 000
1 800 000
444 500
664 014
87 203
35 576 455
921 591
395 475
523 983
2 133
18 320 681
9 538 500
5 704 746
140 000
78 268
2 823 167
36 000

0
150 000
0
246 297
0
0
0
0
4 110
428 334
0
0
0
4 339 081
0
0
0
0
0
0
942 996
0
756 605
0
65 889
120 502
0

8 072 483
705 815
113 383
7 253 285
155 538
82 030
73 508
2 206
2 206
1 094

8 072 483
705 815
113 383
7 253 285
155 538
82 030
73 508
2 204
2 204
1 065

0
0
0
0
0
0
0
2
2
29

1 094
78 942 056

1 065
72 787 925

29
6 154 131

3. A jogosultak közösségi céljaira levont összegek a rendeltetés típusa szerinti bontásban, és
valamennyi rendeltetéstípus esetében a kezelt vagyoni jogok fajtái és a felhasználás módja
szerinti bontásban

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.
1. sz. Melléklet:
A szervezet 2019. évi pénzügyi beszámolója
Közhasznúsági jelentés, 2019
Könyvvizsgálói jelentés 2019
Teljességi nyilatkozat az éves átláthatósági jelentés 2019.

2. sz. Melléklet:
A szervezet 2018. évi jogdíjközleménye

3. sz. melléklet
A szervezet 2019. évi költségvetése
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