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	IGAZGATÓI PÁLYÁZAT
(eddigi tevékenység bemutatása / motivációs levél / vezetői program)

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület tagságának bizalmából eddig két teljes cikluson át irányíthattam a szervezet munkáját. A négy évvel ezelőtt benyújtott igazgatói pályázatom tükrében szeretném egy dokumentumban bemutatni, hogy munkatársaimmal milyen munkát folytattunk az elmúlt években, hogy mi késztet a folytatásra, illetve milyen terveket fogalmazok meg a következő négy évre. 
Úgy vélem, a szerzők felkutatása, a jogdíjak folyósítása, az iroda működtetése, a szervezet láthatósága, a tagsággal való kommunikáció, a jogosultak képviselete és a szervezet jövőképe terén is sikerült látványos eredményeket elérni az utóbbi nyolc, de különösen az utóbbi négy évben. 
A legfontosabb eredmény, hogy sok-sok éves megfeszített munkával, egyeztetések sorával sikerült elérni, hogy a MISZJE költségvetése a kétszeresére emelkedjen. A következő négy évben ennek szellemében szeretném folytatni a megkezdett munkát, melyhez a következőket érdemes figyelembe venni:

Jogi környezet
A szerzői jogról szóló szabályozás sajátossága, hogy a szerzőket megillető díjat nem a felhasználók fizetik meg, hanem a kultúráért felelős miniszter által felügyelt fejezetben önálló törvényi soron határozza meg az éves költségvetési törvény azt a keretösszeget, amelyből fedezni kell a jogdíjakat és a közös jogkezelő működési költségeit.
A szerzők díjigényüket csak közös jogkezelő szervezetük útján érvényesíthetik, díjukról csak a felosztás időpontját követő hatállyal, a rájuk jutó összeg erejéig mondhatnak le. A közös jogkezelő által a jogdíjközleményében meghatározott, a jogkezelő működési költségeivel csökkentett díjkeretet a kölcsönbeadások száma alapján kell felosztani, a díj a tárgyévet követő naptári év november első napján esedékes. A díj megállapításához és felosztásához szükséges azonosító adatairól és a haszonkölcsönzés céljára való kölcsönbeadásaik számáról a könyvtárak a közös jogkezelő szervezet, valamint a miniszter számára évente, a tárgyévet követő első naptári negyedév végéig adatot szolgáltatnak. A díj megállapításához és felosztásához szükséges adatok, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárak körét rendelet állapítja meg.

Szemléletváltás 
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesületet 2007-ben alapították meg irodalmi szervezetek. Az egyesület 2009-ben indította meg a regisztrációs eljárást az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál, amely az eljárást felfüggesztette addig az időpontig, ameddig a könyvtárak adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet hatályba nem lépett. Időközben a jogkezelők felügyelete a minisztériumtól átkerült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, amely a MISZJE-t közös jogkezelőként nyilvántartásba vette. Az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárak felkérése 2011-ben kezdődött meg, az adatgyűjtés folyamata azóta is töretlenül tart. 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.
A szerzők felkutatása az első években nem volt hatékony, kevés jogosult elérhetőségét sikerült megszerezni, ennek megfelelően kevés jogdíjat tudott folyósítani. A legfontosabb változást az a szemléletváltás hozta a szervezet életében, mely a jogdíjak kifizetésének hatékonyságát helyezte a munka középpontjában. A MISZJE helyzete alapjaiban változott meg az igazgatóváltást követően. Miként a kifizetési statisztikák is mutatják, az elmúlt nyolc évben az iroda rendkívül hatékonyan működik ezen a téren, összhangban az új vezetés legfontosabb vállalásaival. 

A jogdíjak folyósítása
A könyvtárak egységes adatszolgáltatása jelentősen megkönnyíti az adatok feldolgozását. Az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve azonos nyilvántartási rendszert alkalmazó könyvtárak köréből határozzuk meg az adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra kötelezett, könyvtárakat. 
A kölcsönzési adatok feldolgozása, a szerzők beazonosításának elősegítése és a jogdíjak felosztása érdekében adatbázis-fejlesztésbe kezdtünk. Ez a szerzői adatbázis az elmúlt években igen összetetté vált és ennek, valamint a felkutatással foglalkozó kollégáknak hála, a MISZJE hatékonysága a jogosultak felkutatása és könyvtári haszonkölcsönzésből származó jogdíjak terén mostanra rendkívül pozitív eredményeket ért el. 
A könyvtárakból beérkező adatok feldolgozását évről évre adatbáziskezelő-informatikus végezi. Ezek az adatok kerülnek be saját fejlesztésű adatbázis-kezelő szoftverünkbe, mely az utalások kezelésében is nagy segítségünkre szolgál. Ezt az évek során folyamatosan tökéletesítettünk, de a következő években is tervezünk apróbb fejlesztéseket. 
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. Az adatbázist kezelő rendszerünknek köszönhetően automatizálni tudtuk a jogdíjakhoz kapcsolódó kifizetési műveletek jelentős részét, ami gyorsabb és pontosabb jogdíj kifizetést eredményezett.  
A jogdíjjal rendelkező szerzők felkutatását végző munkatárs az évek során kiváló partneri kapcsolatot épített ki a többi jogkezelővel, a könyves- és irodalmi szervezetekkel, a könyvtárakkal, egyetemekkel és a könyvkiadókkal. A fejlesztéseknek és a szemléletváltásnak köszönhetően elértük, hogy a kifizethető jogdíjak túlnyomó többségét folyósítani tudtuk az elmúlt években. 
A kiváló felkutatási arány azt is mutatja, hogy sikerült egy jól működő irodát felépíteni.  A felkutatási hatékonyságuk közel száz százalékos, ami azért figyelemre méltó, mivel a szerzők felkutatása igen komplex és nehéz feladat. A jogdíjak kifizetésének hatékonyságával is elégedettek lehetünk, az első igazgatói pályázatban tett vállalások maradéktalanul teljesítve lettek. 

A jogkezelő láthatósága
Természetesen mindennapi munkánk során a szerzők felkutatása és a jogdíjak folyósítása a legfontosabb feladat továbbra is. Ugyanakkor a második igazgatói pályázatban tett vállalások a szervezet láthatóságának, presztízsének növelését célozták. A felkutatott jogosultak többsége visszaküldte nekünk aláírt szerződését, ezzel együtt négy évvel ezelőtt érzékelni lehetett, hogy szükség van a MISZJE ismertségének javítására, hogy a jogosultak körében folyamatosan erősödjön az irántunk táplált bizalom.
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 arra, 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 szervezet az utóbbi években folyamatosan szervezett jogtudatosító programokat is, melyeken tagjaink és jogosultjaink válaszokat kaphattak az őket érintő szerzői jogi kérdésekre. Ennek a folyamatnak a vírushelyzete sem vetett gátat. Emellett könyvtárakkal, társzervezetekkel, könyvkiadókkal együttműködve szerveztünk olvasásnépszerűsítő eseményeket is. 
A szervezet életében valódi kihívás volt a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál megrendezése. Könyvtári haszonkölcsönzéssel foglalkozó jogkezelőként, melynek alapító tagjai között megtalálhatók a reprezentatív irodalmi szervezetek, fontosnak tartjuk a könyves kultúra- és az olvasás népszerűsítését. Ezt a rendezvényt is ez az elkötelezettség hívta életre, hiszen többek között az ilyen rendezvényekkel lehet a szerzők érdekeit képviselni, valamint a szervezet ismertségét erősíteni.  Emellett szeretnénk megmutatni, hogyan képesek az eltérő nyelvek és kultúrák irodalmi alkotásai megjelenni egy másik ország, másik nemzet olvasmányélményei között. A PesText ezért is igyekszik ráirányítani a figyelmet az egyik legfontosabb alkotói tevékenység, a műfordítás fontosságára. A fesztiválok során olyan szerteágazó, szakmaiságon alapuló összefogás valósult meg a magyar és nemzetközi kulturális intézetek, írószervezetek részéről, melyre korábban alig találhatunk példát a magyar irodalmi közegben.

A költségvetés növelése
Az előző években könyvtári haszonkölcsönzés után járó jogdíjakra fordítandó támogatás sorában mindössze 79.2 millió forint szerepelt a költségvetésben. Ezért sok ezer jogosult, szépirodalmi- és tudományos szerző, szerkesztő, fordító, akinek munkája után jogdíj képződik, az európai gyakorlatban alacsonynak számító keret miatt nem jutott eddig hozzá méltányos járandóságához. 
Hatalmas öröm számunkra, hogy sok éves kitartó szakmai munka, érdekvédelmi tevékenység eredményeképp 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 egyeztetések végre eredményesek voltak, köszönhetően a Kulturális Államtitkárság pozitív hozzáállásának. Ennek eredményeképpen a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben a közkönyvtári kölcsönzések díja 160 millió forintra emelkedett, így 2021 óta már ennek a megduplázott forrásnak a figyelembevételével tudtuk megállapítani a jogdíjakat. 
A költségvetési törvény indokolásában az áll, hogy a 2020. évtől az előirányzat biztosítja az irodalmi művek és a kottában rögzített zeneművek elektronikus haszonkölcsönzése után járó jogdíjak forrását az 1699/2018. (XII. 17.) kormányhatározat alapján. Ezt az összeget a hagyományos és az elektronikus könyvtári kölcsönzések jogdíjára fordítjuk, mivel mindkettő közkönyvtári kölcsönzésnek számít. Mindezért a reprezentatív könyvtáraknak kiküldött könyvtári felkérőlevelekben nyomtatott és elektronikus teljes kötetekről kérünk éves kölcsönzésszámra vonatkozó adatot, a beérkezett azokat pedig együttesen kezeljük. Az elektronikus kölcsönzés gyakorlata széles körben még nem bevett hazánkban, ugyanakkor a könyvtárinformatikai fejlesztéseknek köszönhetően a közeljövőben várhatóan egyre nagyobb részesedése lesz az ilyen típusú kölcsönzéseknek a jogdíjkifizetésekben. 
A jogdíjalap növekedése hatalmas eredmény a jogkezelő életében, hiszen a többletforrást természetesen elsődlegesen nem a szervezet működésére, hanem a jogdíjak növelésére fordítjuk. Ezzel párhuzamosan a szociális keret is jelentősen megemelkedett, amire a pandémia idején sajnos nagy igény mutatkozott. 

Fejlesztések
A megnövekedett jogdíjalap megnövekedett feladatellátással jár. Sokkal több jogosult jogdíját kezeljük, ami több tranzakcióval, több bérszámfejtéssel, több adminisztrációval jár. Ennek megfelelően a jövőben fejleszteni kell az irodai kapacitást és a jogdíjkifizetésért felelős szoftvert. Saját fejlesztésű adatbázis kezelő rendszerünknek köszönhetően automatizálni tudjuk a jogdíjakhoz kapcsolódó kifizetési műveletek jelentős részét, ami gyorsabb és pontosabb jogdíjkifizetést eredményez. Továbbra is szem előtt kell tartani, hogy különösen válság idején fontos a szociális támogatások folyósítása. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a pályázatokat időben írjuk ki és a megítélt támogatásokat a lehető leggyorsabban ki is utaljuk. 
Ezzel párhuzamosan fel kell készülnünk arra, hogy jogkezelőként részt vegyünk az OSZK fejlesztés alatt álló rendszerének működtetésében, mely lehetővé teszi majd a felhasználóknak azt, hogy online úton hozzáférjenek a rendszerváltás után kiadott magyar kötetekhez. Mindez a nyilvánossághoz való közvetítés hatálya alá esik, így a Miszjének a jövőben meg kell szereznie a feladatellátáshoz a szükséges engedélyeket. 
Az általunk szervezett programokra az olvasók és a szerzők részéről is komoly igény mutatkozott. Ezért folytatjuk jogsegély szolgálatunkat, a jogtudatosító rendezvényeket, illetve a szerzőket, szerkesztőket, műfordítókat bemutató programokat. A rendezvények sorából kiemelkedik a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál. A szervezőcsapat célja, hogy ez a fesztivál az évek során a régió jelentős nemzetközi irodalmi rendezvényévé nője ki magát. 
Munkánk során eredményes kapcsolatot építettünk ki a magyarországi és a határon túli magyar irodalmi- és könyves szervezetekkel, jogkezelőkkel és könyvtárakkal. Ezt az utat érdemes folytatni, ha a jogosultak felkutatásáról, a szerzők érdekérvényesítéséről, ha a rendezvények megvalósításáról van szó. 
Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt nyolc évben munkatársaimmal sikerült egy hatékonyan működő irodát felépítenünk. A jogdíjakat és a szociális támogatásokat időben folyósítjuk, az ismeretlen helyen tartózkodó jogosultakat hatékonyan felkutatjuk, partnereinkkel jó kapcsolatot ápolunk. A MISZJE ismert és elismert jogkezelő lett, melyet már nem kell bemutatni a magyar nyelven alkotó szerzőtársadalomnak. Időnk és energiánk nagy részét alapfeladatunk hatékony ellátása kötötte le, ugyanakkor jutott erő arra is, hogy láthatóvá tegyük a szervezetet. A jövőben a felépített mechanizmus hatékony működtetése lehet a legfőbb célunk, hogy a MISZJE maradéktalanul ellássa azt a feladatot, amiért létrejött: a közkönyvtári haszonkölcsönzések után járó jogdíjak folyósítását.
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