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2015-ös IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ 

Üzleti jelentés és terv 

Előzmények 

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesületnél 2011-ben kezdődött meg az 

adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárak felkérése, majd az adatgyűjtés, ez a folyamat azóta 

is tart. A MISZJE a kölcsönzési adatok feldolgozása, a szerzők beazonosításának elősegítése 

és a jogdíjak felosztása érdekében adatbázis-fejlesztésbe kezdett. Az adatok feldolgozását 

sokáig nehezítette, hogy a felkért könyvtárak eltérő számítógépes rendszereket alkalmaznak, 

a szerzők azonosítása sok esetben a rendelkezésre álló adatokból munkaigényes folyamat. A 

könyvtárakból beérkező adatok feldolgozását adatbáziskezelő-informatikus végezte, a 

rendelkezésre álló, sokszor hiányos adatok minősége miatt úgynevezett kézi tisztítás, 

azonosítás is szükséges volt. A MISZJE ezért a könyvtárakból beérkezett adatok 

felhasználhatóságának javítása érdekében az Országos Széchényi Könyvtárral, illetve a 

Monguz Kft.-vel együttműködve a vonatkozó törvényi keretek betartásával új stratégiát 

dolgozott ki, mely a szerzők azonosítására és felkutatására, ezzel együtt a jogdíjak 

kifizetésének hatékonyságára is eredménnyel volt a tárgyévben.  

A MISZJE taggyűlése 2012. március 30-án fogadta el az azóta többször módosított felosztási 

szabályzatát, amely meghatározza az adatgyűjtés, a jogosultak felkutatása, a jogdíjak 

kifizetése és a jogdíjkeret kulturális és szociális célú felhasználásának szabályait. Az azóta 

felgyülemlett tapasztalatok tükrében, a kifizetések hatékonyságának növelése érdekében a 

tavalyi évben újragondoltuk a felosztási szabályzat egyes pontjait, melyen idén is kis 

mértékben érdemes változtatni, mivel a tartalékalapunkat nagymértékben megterheli, hogy 

immár négy évnyi jogdíjat kell kifizetnünk és göngyölítenünk.  

A tervek szerint 2012 lett volna az az év, amikor öt év előkészítő munka utána első ízben 

osztotta fel a MISZJE a nyilvános haszonkölcsönzésért járó jogdíjat. A költségvetés erre a 

célra 100 millió forintot különített el, ez a keret jelentősen kisebb volt, mint amit az 

előkészítő fázisban a szakértők szükségesnek láttak. Az első jogdíjkifizetés 2013 áprilisában 

történt meg. 

A jogosultakkal kapcsolatos nyilvántartás sokáig excelben történt, ez számos hibalehetőséget 

hordoz magában, ezért a MISZJE megbízást adott a feladatellátásra szabott adatbázis-kezelő 
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szoftver kifejlesztésére, mely meggyorsítja a munkát. A MISZJE honlapja gyakorlatilag 

úgyszintén működésképtelen volt, ezért új honlap kifejlesztésére adtunk megbízás, az új, 

praktikusan honlap a jogosultak felkutatásában segítségünkre van. Az iroda létszámának 

bővülésével egy időben fejleszteni kellett az informatikai eszközöket is. A jogkezelőnk ezzel 

együtt ismét nagyobb irodába kell költöznie a közeljövőben, mert a jelenlegi iroda a 

folyamatosan növekvő létszám miatt újfent nem elégséges. 

A MISZJE 2012-ben költségvetési támogatásként közvetlenül a Nefmitől kapta meg a 

költségvetési törvényben meghatározott keretösszeget, összesen 100.000.000 Ft-ot. Ebből 

20.000.000 Ft fordítható működési kiadásokra, 80.000.000 Ft a jogdíjak kifizetésére 

használható fel. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó államháztartási 

jogszabályok alapján a 2012-ben biztosított forrást 2013. június 30-ig kell felhasználni, mely 

határidőt meghosszabbították 2015. június 30-ig. A MISZJE tárgyévben határidőig elszámolt 

az EMMI felé a 20. 000. 000. működési költséggel, valamint a 2011. évi kölcsönzések alapján 

felosztott és folyósított jogdíjakkal, valamint azok kezelési költségeivel. 

Az 2013. évi és a 2014. évi költségvetési támogatás alapján 90.000.000 forintot folyósított az 

Országos Széchényi Könyvtár a MISZJE részére. A szerződések felhasználási határidőt nem 

határoznak meg, a jogdíjfizetés folyamatossága biztosított. 

A 2015. évi költségvetési támogatás esetében a MISZJE jogdíjkerete és működési forrása 

sajnálatos módon 79. 200. 000 Ft-ra csökkent. Ezért a MISZJE vezetése levélben fordult Balog 

Zoltánhoz, az EMMI miniszteréhez, melyben felhívták a miniszter figyelmét arra, hogy 

Magyarország Európai Uniós kötelezettsége a megfelelő mértékű jogdíjak folyósítás.  

A 2017-es költségvetés tervezetében a könyvtári haszonkölcsönzés után járó jogdíjakra 

fordítandó támogatás sorában ismét mindösszesen 79.2 millió forint szerepel, mely 

jelentősen kevesebb a MISZJE indulásakor folyósított 100 millió forintnál. A MISZJE jelenlegi 

vezetése és munkatársai vállalásuknak megfelelően elérték, hogy a kifizethető jogdíjak szinte 

száz százalékát folyósítani tudták az elmúlt évben, mely a jogosultak azonosításának 

nehézségei miatt nagy teljesítmény egy nemrég indult jogkezelő részéről: ez a régóta létező 

magyar jogkezelőknek sem minden esetben sikerül. Magyarország Európai Uniós vállalása, 

hogy a szerzőknek méltányos és arányos jogdíjat folyósít a könyvtári haszonkölcsönzések 

után, így kompenzálva a szellemi munka után járó jövedelem esetleges elmaradását. 
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Mindezért a MISZJE vezetése tárgyalásokat kezdeményezett az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával és a Nemzetgazdasági Minisztériummal, hogy a MISZJE a magyar kultúrában 

tevékenykedő szépíróknak, szakíróknak, műfordítóknak és szerkesztőknek a jövőben 

lényegesen nagyobb jogdíjat tudjon fizetni.  

Az Szjt. 89. § (8)-(11) bekezdésével összhangban a MISZJE 2013-tól kezdődően a felosztási 

szabályzata alapján a felosztható jogdíjak összegének 10%-át kulturális és szociális célokra 

fordítja. A szociális célú felhasználás érdekében a felosztható jogdíj 3%-át (10%-ának 30%-át) 

lehetősége van szociális támogatások formájában a rászoruló tagok között felosztani. A 

2013. évi költségvetésben eltérő jogértelmezés miatt a ténylegesnél nagyobb szociális keret 

lett meghatározva, a túltervezést a 2014. évi költségvetés korrigálta. Az eltérő 

jogértelmezésből fakadóan a 2013. és 2014. évi költségvetésben rendelkezésre álló keretnél 

több szociális támogatást folyósított a jogkezelő, összességében 7. 904. 000 forintot. A 

tényleges túlfizetést a 2015. és 2016. évi költségvetés korrigálja. A következő szociális 

támogatási pályázat meghirdetése 2016 őszén várható, hiszen a 2015. évi költségvetés 

terhére már 2014 év végén döntést hozott az elnökség. 

 

Az iroda működése 

A MISZJE irodája jelenleg 4 főt alkalmaz teljes, heti 40 órás munkaidőben, míg 3 munkatárs 

részmunkaidő foglalkoztatás keretében járul hozzá szervezetünk működéséhez. Feladataink 

sokrétűek. Összesen hat különböző színtere van a tevékenységünknek.  

Az iroda alapfeladata a jogdíjak megállapítása, a jogosultak felkutatása, a velük történő 

szerződéskötés, majd a jogdíjak kifizetése. Ez a munka, a kutatás hatalmas feladata mellett, 

komoly pénzügyi teendőket is tartalmaz. A pénzügy a különböző évek kötelező és valóban 

szükséges külön nyilvántartásán (csak 1-1 évben sok tízezer név és összeg), az utalások 

adminisztrálásán túl a távlati célú pénzügyi tervezéshez, az egyesület és az iroda 

finanszírozásának kiegyensúlyozottságához, a felosztási szabályzat finomításához is nagyban 

hozzájárul. Nem véletlen, hogy az EMMI pénzügyi végzettségű és munkakörű kolléga 

alkalmazását ajánlotta korábban a MISZJE számára. A MISZJE pénzügyi folyamatait évente 

külső könyvvizsgáló cég ellenőrzi, mely az átláthatóság érdekében elengedhetetlen.  
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Az alaptevékenység mellett jogvédő szervezetként fontos feladatunk tagjaink számára a 

szerzői jogi jogsegély biztosítása. Elmondhatjuk, hogy ezen a téren is komoly utat jártunk be. 

Jogászunk, dr. Sándor Eszter Anita szakmai konferenciákkal, műhelyekkel hozzájárul ahhoz, 

hogy az érintett társadalmi réteg, szerzők, szerkesztők, fordítók is jobban megismerhessék 

lehetőségeiket, élni tudjanak jogaikkal. A szakmai konzultáció szintén fontos feladata, hiszen 

a szerzői jog területén még rengeteg változás, formálódás zajlik napjainkban és fog az 

előttünk álló évtizedekben is.  

A MISZJE irodája a MISZJE egyesületi működéséhez is hozzájárul, az elnökség munkájának 

segítése, az éves kötelező beszámolók elkészítése mellett, a szociális támogatási pályázatok 

kiírásában és azok kiértékelésében, a kiértesítésben és a kifizetésben is technikai hátteret 

biztosít a MISZJE vezető testületének. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tagság és az 

egyesület között élő kapcsolat legyen. Amellett, hogy tagjainknak jogsegélyt biztosítunk, 

rendszeres időközönként tájékoztatjuk őket a MISZJE működésével kapcsolatban, azért hogy 

megismerjék és magukénak érezhessék a Miszjét. Nemrég elindítottuk a MISZJE hírlevelét, 

amivel kapcsolatban számos pozitív visszajelzést kaptunk, ennek a szolgáltatásának a 

rendszeressé tétele, a tagjaink számára megrendezésre kerülő szakmai programok 

biztosítása kiemelt prioritással jelenik meg a terveinkben. 

Az ötödik fontos terület az Egyesület és a felügyeleti szervek, valamint az állammal való 

együttműködése. Míg a felügyeleti teendőket, a törvények betartását a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala felügyeli, az éves forrást az állami költségvetés tartalmazza, szakmai 

ügyekben az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságához fordulhatunk. Örömmel 

jelenthetjük ki, hogy Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkárral és 

Szedlacsek Emília főosztályvezetővel komoly és érdemi szakmai egyeztetésekbe kezdtünk, 

úgy tűnik, van támogatottsága szervezetünk munkájának, nyitott a minisztérium azon 

feltételek megteremtésére, melyek még hatékonyabbá tehetik a MISZJE tevékenységét. 

Ennek megfelelően konkrét törvényi változás szükségességéről is szó esett már. A 

finanszírozás kérdésében lényegesen nehezebbnek bizonyul az előrelépés, a MISZJE szakmai 

érvekre, külföldi példákra és uniós irányelvekre hivatkozva szeretné elérni, hogy a könyvtári 

haszonkölcsönzésre az eredeti állami és szakmai terveknek megfelelő összeg legyen 

elkülönítve. A MISZJE indulásakor megcélzott évi 110-120 milliótól eddig csak távolodtunk, a 

79.2 milliós összeg méltatlan a jogosultakkal szemben és hosszú távon ellehetetleníti a 
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jogkezelő munkáját. A MISZJE vezetősége mindent megtesz azért, hogy ez a helyzet 

megváltozzon.  

A hatékony munkarendszer és a jócskán megnövekedett ügyfélforgalom miatt sajnos el 

kellett költöznünk a Bajza utca 18. szám alól, ahol 2014 októbere óta működtünk, idén 

májustól a City Corner irodaházban bérelünk 3 kis irodát. Az Üllői út 25. szám alatt állunk 

rendelkezésükre ezután. 

  

A jogdíjak folyósítása 

A MISZJE a 2015-ös év során 3 egymást követő év (2011-2012-2013) jogdíjösszegeit és 

jogosulti listáját kezeli párhuzamosan, a negyedik évit pedig előkészíti. A tapasztalat azt 

mutatja, hogy jelentős átfedés van az egyes évek jogosultjai között, azaz a jogosulti kör egy 

része állandó. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy újonnan felkutatott jogosultnak nem 

csak az adott évi jogdíját, hanem az 5 éves elévülési időn belüli összes jogdíját ki kell 

fizetnünk: ez a már lezárt évek esetén a függő számláról, az onnan kikerült és visszaforgatott 

jogdíjak esetében pedig a tartalékalapból történik. Ez egyrészt többszörös adminisztrációs 

terheket jelent és nélkülözhetetlenné teszi az adatbáziskezelő szoftverre való teljes átállást. Az 

Excel-alapú nyilvántartás nem alkalmas az évi 50.000 új tétel (sőt, könyvcímekkel és 

kölcsönzési számokkal együtt a tételszám ennek a többszöröse) befogadására és kezelésére. 

Másrészt egyedi szerzőazonosítók hiányában továbbra is állandó problémát jelent a szerzők 

összekapcsolása: a névrokonok, névváltozatok, álnevek, téves vagy hiányos könyvári 

adatrögzítésből származó variációk egyedi feltérképezése és beazonosítása. Ez kizárólag kézi 

adattisztítással, a vonatkozó analitikák összevetésével lehetséges, ami rengeteg időt és 

kapacitást emészt fel. Ráadásul központi adatbázis és a könyvtári adatokhoz való 

visszacsatolás hiányában a munka minden évben újra kezdődik. A problémára csak a 

regisztráció alapú jogdíjkifizetés jelenthet megoldást, ennek érdekében nyújtottuk be az 

EMMI számára a törvénymódosító javaslatunkat. Az erre való felkészülés jegyében készült el 

a MISZJE honlapon az új regisztrációs felület is, ahol a jogosultak saját adataikat 

folyamatosan feltölthetik és karbantarthatják. 

2011. évi jogdíjak: 

A 2011. évi jogdíjak kifizetése 2014. május 30-án hivatalosan lezárult, a ki nem fizetett 

jogdíjösszegek ezzel egy időben 1 évre függő számlára kerültek. Mivel azonban a felkutatás 
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folyamatosan zajlik, a szerződések száma pedig nő, a kifizetések az időközben felkutatott 

jogosultak részére a függő számláról is folyamatosan történtek.  A felosztási szabályzat 

szerint 2015. május 30-án lezárultak a függő számláról való kifizetések is, ezt követően 

megtörtént az EMMI felé a teljes 2011. évi keretösszeggel (100 millió Ft) való elszámolás. A 

pénzügyi és szakmai elszámolás elfogadását követően a ki nem fizetett összegek 

visszakerülnek a felosztásra váró alapba, de az elévülési időn belül jelentkező jogosultak a 

tartalékalap terhére továbbra is érvényesíthetik az igényeiket. Éppen ez indokolja a 

tartalékalap újbóli feltöltését. 

2012. évi jogdíjak: 

A 2012. évi jogdíjak kifizetése 2014 nyarán kezdődött, ennek első szakasza a már 

szerződéssel rendelkező kb. 370 jogosult jogdíjának kifizetése volt, amely párhuzamosan 

történt az új iroda és az új stáb felállításával, ezen belül a kutatócsoport kialakításával. A 

2015-ös évben a jogdíjkifizetésekkel kapcsolatban a felkutatás hatékonyságának növelése volt 

a fő cél, ezt sikeresen teljesítettük, hiszen a szerződések száma az azóta eltelt időben 915-re 

nőtt. Ehhez járul még a 220 főre vonatkozó dokumentált kiértesítés: ez alatt azokat a 

jogosultakat értjük, akiknek esetében a felkutatás, beazonosítás, a jogdíjösszegekről való 

kiértesítés és a kitöltendő szerződés kiküldése sikeresen megtörtént. Az ő esetükben a 

MISZJE a kifizetés érdekében minden tőle elvárhatót megtett, hiszen a szerződés 

visszaküldése már nem rajtunk múlik. A szerződésszám az eddigi beérkezési átlagot 

figyelembe véve néhány héten belül 1000 fölött lesz, ami egy az indulásakor elérhetőségi 

adatbázissal nem rendelkező, azt saját magának kialakító szervezet esetében komoly 

teljesítmény. A kutatások természetesen az idei évben is folytatódnak. 

A felkutatás hatékonyságát elősegítő változások a 2015. évben: 

- kapcsolatfelvétel és szoros együttműködés más társzervezetekkel és adatkezelőkkel 

(közös jogkezelők, kiadók, szerkesztőségek, oktatási intézmények stb.) 

- a keresett jogosultak névsorának közzététele a MISZJE honlapján 

- a jogosultak adminisztrációs terheinek csökkentése (egyszerűsített adatlap és 

szerződés, elektronikus regisztráció) 

- jogosultak rendszeres és személyre szabott tájékoztatása (jogdíjegyenlegről és 

analitikáról való kiértesítés, utalásról való értesítés, adataik nyomon követése, elévült 

adatok frissítése) 
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- MISZJE ismertségének növelése, mely által a szerződéskötéshez szükséges bizalom is 

nőtt 

A 2012. évi kifizetések lezárása 2016. március 31-én megtörtént. A táblázat számaiból is 

látható, hogy a ténylegesen kifizethető (azaz bruttó 10.000 Ft fölötti) jogdíjösszegek 17.4 

millió Ft-ot tettek ki, amelyből 15.2 millió Ft-ot sikerült kifizetnünk, további 2 millió Ft 

esetében igazolható módon megtörtént a kiértesítés és a szerződés kiküldése.  A 2012-es év 

esetében tehát a kifizetések teljesítése 99%-osnak mondható. A lezárás időpontját követően 

jelentkező jogosultak esetében a 2012. évi jogdíjak kifizetése már a függő számláról történik. 

2013. évi jogdíjak: 

A 2013. évi jogdíjkeret beérkezése 2015. januárjában történt meg, ezért a felosztási 

szabályzatnak megfelelően 2015 nyarán indultak a kifizetések. A jogosulti listák átfedései 

miatt a szerződések gyors növekedése természetesen az ezévi kifizetések hatékonyságát is 

emelte, ezért az azóta eltelt 9 hónap alatt a kifizetések nagy részét már eredményesen 

teljesítettük. A ténylegesen kifizethető (tehát bruttó 10.000 Ft fölötti jogdíjösszegekből 

összeálló) 68.4 millió Ft-ból 45.1 millió Ft már kifizetésre került, további 7.4 millió Ft 

esetében dokumentált kiértesítést tudunk felmutatni. Ez azt jelenti, hogy a kifizetés már most 

75%-osnak mondható, a lezárásra pedig még nem került sor.  

Összességében elmondható, hogy az új iroda tevékenységéhez köthető, 2012. és 2013. évi 

jogdíjkifizetések arányszámai rendkívül kedvezően alakultak. Ehhez a fentebb vázolt okokon 

kívül a felosztási szabályzat módosításai is hozzájárultak (így pl. a kifizetési határ 5.000 Ft-ról 

10.000 Ft-ra való emelése, ami azt eredményezte, hogy a 10.000 Ft alatti jogdíjösszegért 

érthető okokból szerződni nem kívánó jogosultak jogdíjai nem minősülnek kifizethetőnek). 

2014. évi jogdíjak: 

A 2014. évi jogdíjkeret beérkezése 2015. decembere volt, ebből következően a kifizetéseket 

2016 nyarán, azaz két hónapon belül kell megkezdenünk. Az elmúlt hetek legfontosabb 

feladata a 2014. évi felosztás elkészítése, azaz az egy főre eső jogdíjösszegek megállapítása 

volt. A 2014. évi listába már beépítettük az elmúlt év alatt összegyűlt összes információnkat 

(álnevek, névváltozatok, születési dátumok), amely a szerzők összekapcsolását elősegítette. 

Ugyanakkor az informatikussal együttműködve további fejlesztéseket és finomításunkat 

építettünk be az adatfeldolgozás menetébe, annak érdekében, hogy a minimális eltéréseket 

mutató szerzői nevek esetében az egyéb adatok (születési évszám, kötetcímek) összevetésével 
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már a gépi adatfeldolgozás során összekapcsolhatóak legyenek az azonos szerzőkhöz tartozó 

különböző névvariációk. Ennek köszönhetően a 2014. évi lista minden eddiginél pontosabb 

lesz. A 2011. évi nem kifizetett összegek az EMMI jóváhagyásával ugyanebbe a jogdíjalapba 

kerülhetnek át, ami azt eredményezi, hogy az egy főre eső jogdíjösszegek a tavalyihoz 

hasonló nagyságúak lesznek (átlagosan bruttó 52.000 Ft/fő).  Ez szintén hozzájárul a 

szerződéskötések hatékonyságához. 

A jogdíjkifizetések számszerű alakulását a melléklet tartalmazza.  

 

A jogvédő és jogkezelő munka: 

A MISZJE régóta adós volt a nemzetközi szerződések terén az előre lépéssel, mely 

tárgyévben megtörtént. Megtörtént a kapcsolatfelvétel a litván, a spanyol, lengyel, észt, olasz, 

szlovén, cseh, belga, osztrák, német, finn, máltai, luxemburgi, a holland és szlovák 

kollégákkal. Szerződést kötöttünk a francia SOFIA-val, a spanyol CEDRO-val és a litván 

LATGA-val. A lengyel minisztérium, az olasz SIAE, az észt Autorihüvitusfond és a szlovén 

Slovenian Book Agency arról értesített minket, hogy ők nem jogosultak a szerződéskötésre. 

A MISZJE vezetésének vállalása volt, hogy a jogosultak jogvédelmét hatékonyabban kívánja 

támogatni. 2015. novemberében megtartottuk az első nyílt napunkat. Ennek célja az volt, 

hogy a jogosultak közvetlenül tehessék fel a szervezettel kapcsolatos kérdéseiket. Folytatjuk 

és rendszeresen lesznek ilyenek, mert úgy látjuk az itt feltett kérdések kapcsán, hogy van rá 

igény.  

Az egyesület által nyújtott jogsegély célja, hogy a jogosultak email-en, telefonon keresztül, 

illetve a tagok személyesen is feltehessék szerzői joggal kapcsolatos kérdéseiket. Októbertől 

indult el és meglehetősen népszerű. Főleg szerződésekkel illetve más művének jogszerű 

felhasználásáról kérdeznek. 

A jogvédő munkához közvetetten kapcsolódik, hogy 2016. április 8-án megtartottuk az első 

tudományos konferenciánkat „A szerzői jog és a jelen” címmel. A konferencia célja az volt, 

hogy olyan szerzői jogi kérdésekről tartson több gyakorló jogász, egyetemi oktató és PhD 

hallgató előadást, amely nemcsak szerzői jogi, hanem konkrétan a mi jogosultjainak érinti, 

érintheti. Ezen a konferencián szó esett a szerzői jogot érintő változásokról, a közös 

jogkezelőkre vonatkozó új szabályokról, a szerzői jog és a büntető jog találkozásáról, az írott 

művek filmes adaptációiról és az elektronikus kölcsönzésről is. Az előadók között tudhattunk 
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olyan nemzetközileg is híres szerzői joggal foglalkozó jogászt, mint a Károli egyik 

tanszékvezető asszonyát, Grad-Gyenge Anikót illetve az SZTNH egyik főosztályvezetőjét, 

Lábody Pétert. Nagy volt az érdeklődés, szeptemberben tartjuk a következőt.  

A MISZJE eltérő jogértelmezés miatt a tárgyévben kivárt a kulturális járulék folyósításával, 

és a helyzet tisztázása érdekében tárgyalásokat kezdeményezett az Nemzeti Kulturális 

Alappal. Többszöri megkeresésünkre sikerült tisztázni az NKA-val, hogy nincs olyan belső 

szabályuk, amely a velük történő szerződéskötésre kötelezne minket.  Mivel korábban 

nagyobb befizetés történt, mint ami szükséges lett volna, ezért elküldtük számításainkat ezzel 

kapcsolatban. Levezettük, hogy melyik évben volt túl fizetés és erre tekintettel mikor kellett 

kevesebbet fizetnünk a korábbi évek során. Ennek megfelelően számítottuk ki azt, hogy az 

utolsó évre mennyit voltunk kötelesek befizetni. Számításainkat elfogatták, ezért ennek 

megfelelően történt meg az utalásunk. 

(Pontos számok: A MISZJE 2013-ban, a 2012-es évre vonatkozóan, bevételeiből 3.290.000 

Forint helyett 7.000.000 Forintot utalt át az Alapba, mivel tévesen értelmezte a jogszabályt. 

Ezt Szabó Sándorral, az Önök kollégájával egyeztette is akkori jogászunk. Így a 2012-es évre 

vonatkozóan, 2013-ban a Miszjének 3.710.000 Forint túlfizetése keletkezett, mivel az összes 

bevételének 70%-ával számolt, nem pedig a felosztható jogdíjakkal. 2014-ben, a 2013-as évre 

vonatkozóan a MISZJE hozzájárulásának 3.792.900 Forintnak kellett volna lennie. Nem 

történt befizetés a túlfizetésre tekintettel, így 82.900 Forint hátralék keletkezett. Mivel a 

MISZJE által felosztható jogdíjak összege 2014-ben megegyezett a korábbi évben fennálló 

összeggel, ezért 2015-ben szintén 3.792.900 Forintnyi hozzájárulásra köteles az Egyesület. 

Mindezek alapján a MISZJE 3.875.700 Forint köteles, ami a 2014-es évre vonatkozó 

támogatás és a 2013-as évből visszamaradt támogatás részéből adódik össze. A befizetést 

teljesítettük.) 

Október folyamán, a más nemzeti jogszabályokra és gyakorlatra tekintettel, tárgyalást 

kezdeményeztünk az Emmivel jogszabály módosítás érdekében. Javaslatunk lényege, hogy 

nem a jogosultságot, hanem a kifizetést regisztrációhoz kötötté tegye a Szerzői jogi törvény, 

tekintettel arra, hogy nagyszámú jogosult nehezen lelhető fel a gyakorlatban és így nagyobb 

összegek állnak kifizetetlenül a MISZJE számláján. Závogyán Magdolna államtitkár asszony 

és Szedlacsek Emília főosztályvezető meghallgatták a javaslatunkat és jelenleg a jogi osztály 

vizsgálja, hogy a magyar jogrendszerbe, a nemzetközi szerződésekre is tekintettel, 

beilleszthető-e ez a regisztráció. 
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Az OSZK ELDORADO programjának lényege, hogy beinduljon Magyarországon is az 

elektronikus könyvtári kölcsönzés. Az ezzel kapcsolatos jogdíjak kezelése, egy Európai Uniós 

irányelvre is tekintettel, más rendszerben fog működni, mint a könyvtárári haszonkölcsönzés. 

Ebben a rendszerben sajnos még nem lehet szó közös jogkezelésről, mert minden jogosultnak 

külön szerződést kell kötnie az adott könyvtárral, pontosan meghatározott művek kapcsán. 

Ráadásul jelen esetben jogosult nemcsak a szerző lesz, hanem a kiadó is. Erre tekintettel az 

OSZK-nak ki kell dolgoznia egy saját rendszert, amelyben ezeket a szerződéseket megköti. 

Ehhez kéri a MISZJE és a MASZRE közreműködését, hogy a jogosultak elérhetőségét 

megtudhassa. Ez a program rendkívül nagy energia befektetést igényelne a Miszjétől, ezért a 

tárgyalások egyelőre még nem zárultak le, de természetesen készek vagyunk együttműködni 

az OSZK-val a program működtetésében.  

A szervezet életére fontos hatással lesz, hogy változik, változni fog a magyar jogszabályi 

keret a 2014/26/EK irányelv átültetése miatt. Folyamatosan figyeljük, hogy a későbbiek során 

ezeknek megfelelően tudjunk majd működni.  

Az 2015. II. féléves felügyeleti eljárása során az SZTNH a működésünket teljesen 

törvényesnek ítélte meg. 

 

Budapest 2016. április 30.       Kollár Árpád sk. 

 

 

 

 

 

A 2015-ös Igazgató beszámoló, üzleti terv és jelentés dokumentum elválaszthatatlan részét képezi 

a 2015-ös Igazgató beszámoló, üzleti terv és jelentés melléklete címet viselő dokumentum. 


