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A HUNGART EGYESÜLET BEMUTATÁSA  

 

 
A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesületet magánszemély művé-

szek alapították a 146/1996.(IX.19.) Korm. rendelet alapján.  

 

Az Egyesület székhelye 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. 

 

A hivatkozott kormányrendelet rögzíti, hogy a szerzői és szomszédos jogok jogkezelését csak a 

Ptk. 61-64 § alapján megalakult – regisztrált - egyesület végezheti, nonprofit jelleggel.  

A Fővárosi Bíróság 1997. február 27-én jogerőssé vált 01.Pk.61344/1996/2 számú végzésében 

7375. sorszám alatt vette nyilvántartásba az Egyesületet.  

A művelődési és közoktatási miniszter az 5/1997. (II.12.) MKM rend. alapján 1997. április 19-i 

határozatával vette nyilvántartásba a HUNGART VMKJT-t, mint jogkezelő egyesületet.     

 

A szervezet célja, hogy a tagok – képzőművészek, alkalmazott művészetek művelői, fotóművé-

szek, valamint e művészek jogutódjai – szerzői jogainak védelmét fokozottan érvényesítse bel-

földön és külföldön egyaránt.  

 

Az Egyesület 2000 és 2005 évek között közhasznú formában végezte tevékenységét. A küldött 

közgyűlés 2006. május 23-i szokásos éves értekezletén, úgy határozott, hogy bár az Egyesület 

célszerinti tevékenysége megfelel az 1997. évi CLVI. Törvényben foglalt előírásoknak a köz-

hasznúsági besorolás az Egyesület számára nem jár számottevő előnnyel, ezért elfogadták annak 

megszüntetését. A Fővárosi bíróság 2006. július 5-én kelt, július 28-án jogerőre emelkedett 

16.pk.61.344/1996/9 számú végzésével rendelte el a szervezet közhasznú jogállásának törlését. 

 

Az Egyesület tevékenységének szabályait a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. tv. XII. fe-

jezet 85-92. §-okban rögzítették. A szerzői jogok és kapcsolódó jogok közös jogkezeléséhez – 

mint alapvető célszerinti tevékenységhez – kapcsolódik a művészeti társszervezetek támogatása, 

továbbá a rászoruló művészek szociális helyzetének javítása. 

   

Az Egyesület alapítói, induló vagyonnal nem rendelkezik. A működés költségeit a beszedett szer-

zői jogdíjak és járulékok Felosztási szabályzatban meghatározott mértékű, nettó 25 és 15 %-os 

kezelési költséghányadából kellett fedezni.  

A HUNGART vállalkozási tevékenységet megalakulása óta nem folytat.  

 

Az Egyesület legfőbb döntés hozó szerve a küldött közgyűlés. A szervezet gyakorlati tevékeny-

ségét a nyolc tagból álló Elnökség irányítja élén a tagjaiból választott elnökkel és két elnökhelyet-

tessel. Háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi a HUNGART szabályszerű működését és gazdál-

kodását. 

A napi feladatokat az egyesület munkaszervezetének munkaviszonyban álló tagjai látják el, illet-

ve azokon a területeken, amelyeknél nem célszerű az alkalmazotti foglalkoztatás, megbízási szer-

ződések alapján külső szervezetek és egyéni megbízottak végzik a munkát. 

A számviteli szolgáltatást (könyvelést) végző szervezet tagjai valamennyien regisztrált mérlegké-

pes könyvelők, illetve okleveles könyvvizsgálók.  

A HUNGART Egyesület éves beszámolójának auditálását a 000141 nyilvántartási számú GG 

PLUS Kft látja el, a megbízott könyvvizsgáló Gampel Éva, kamarai tagsági száma 004681. 
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SZÁMVITELI POLITIKA 

 

A mérlegkészítés napja a tárgy évet követő március hó utolsó napja, mivel az elmúlt évek tapasz-

talatai ezt tették indokolttá. Ezzel az időponttal biztosítható a december 31-i fordulónap és a mér-

legkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele. 

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és 

számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki. 

A szerzői jogról szóló törvény 89. § (13) bekezdése alapján a közös jogkezelő szervezeteknek az 

eddigi egyszerűsített éves beszámoló helyett éves beszámolót kell készíteni. A törvény 89.§ (12) 

bekezdése szerint a beszámoló összeállítása során figyelemmel kellett lennünk az „un.” Civil 

törvény/2011. évi CLXXV. tv./ előírásaira is, különös tekintettel a közhasznú jogállásra. 

Az előzőekből következően ki kellett alakítani a szükséges koherenciát annak érdekében, hogy 

megfeleljünk a „civil” szervezetek beszámolási kötelezettségét szabályozó - a számviteli törvé-

nyen alapuló - 224/2000. (XII.24.) és a 342/2011. (XII.29.), Korm. rendeletek, valamint e szerve-

zetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes kérdéseinek szabályaira 

vonatkozó a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak is. 

 

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület a beszámoló készítés 

során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós össz-

kép biztosítását. A korábbi évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. 

A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem 

volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak. 

Az Egyesület gazdálkodására és a beszámolóra vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét 

illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók. 

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevé-

kenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is; kiadásai az alaptevékenység és vállalkozá-

si tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei. 

 

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó 

értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az 

eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.  

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam alapján, a társasági 

adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határozzuk meg. 

A 100 eFt bekerülési érték alatti eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le. 

A készletek értékét a tényleges előállítási költségen mutatjuk be. 

A vásárolt értékpapírokat akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várha-

tóan nem értékesítik egy éven belül; ha egy befektetett eszközként nyilvántartott értékpapír a 

mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközként szerepel. 

Az értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) 

módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-

legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el. 

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett ka-

matot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat. 

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai sze-

rint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimu-

tatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik. 

 

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a hivatkozott Korm. rendelet előírásai szerint az 

egyesület rendelkezik számlarenddel és számviteli politikával a kapcsolódó leltározási, selejtezé-

si, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.  
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A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

 

Az Egyesület alaptevékenységének tárgyévi mérleg szerinti eredménye 0 Ft; szemben az előző 

évi 39.324 eFt tőkecsökkenéssel. 

A nonprofit „eredmény” egyértelműen annak tudható be, hogy az Egyesület 2012. évben - kény-

szerű lépésként - bevezette az „un” egyéni kezelési költséget, mely azokat a jogosultakat terheli, 

akiknek a jogdíj kifizetése után EHO-t kell felszámítani, mivel a 27 %-os kötelezettséget nem 

lehetet kigazdálkodni a szokásos kezelési költségből. 

 

A jogdíj bevételek – jogdíj nemenként – hullámzóan alakultak. Az üres hordozók és a kábel köz-

vetítések után kapott jogdíj 9 millió Ft-tal több, a reprográfiai jogdíj közel 3 millió Ft-tal keve-

sebb volt az előző évinél.  

Négy éve folyamatosan csökken a korábban meghatározó volumenű – a műtárgy értékesítés után 

járó – követő jogdíj. A tárgyévi csökkenést egyértelmű indoka, hogy a szerzői jogi törvény az 

értékesített műtárgyak után 2012. évtől 5 % mérték helyett csak 4 % jogdíjat ismer el. A csökke-

nés közel 14 millió Ft-tal mérsékelte a realizálható bevételt.  

Végeredményben ennyivel kevesebb jogdíjat lehetett felosztani a jogosultak között. 

Ennek ellenére sikerült a növelni a jogdíj kifizetések összegét, az alábbi megosztásban: 

 

              2011.év            2012. év         Változás/eFt  

           -----------------------------------------------  

 Egyéni jogdíjak  98.788  93.338  - 5.450 

 Belföldi szervezet      3.686  11.145    7.459  

 Külföldi társszervezet    8.133  13.452    5.319   

            ---------------------------------------------- 

 Összesen            110.607            117.936   7.329 

   

A változás egy belföldi jogutód szervezetnek történt kifizetésnek köszönhető, amely többszöri és 

folyamatos megkeresés után végre elvégezte a szükséges „papírmunkát”. 

Az egyéni jogosultak részére történt kifizetések csökkenése a már említett 4 %-os jogdíj mérték 

alkalmazásának és a jogosultak alacsonyabb számának a következménye: a 2011. évi 859 sze-

méllyel szemben csak 605 főnek tudtunk fizetni. A jogosultak egy része többszöri értesítés elle-

nére sem küldi meg a kifizetéshez szükséges adónyilatkozatot, így kifizetés nem teljesíthető.  

A tárgy évben elszámolt jogíjakból 98.017 eFt volt a 2012. évben beérkezett és 19.919 eFt volt a 

korábbi években beszedett jogdíj összeg. Meg kell még említeni, hogy a törvényi előírás követ-

keztében újra-felosztott 5 éven túli (általános elévülési idő) kifizetett jogdíj összeg 18.333 eFt 

volt, mely azért kompenzálta a jogdíj mérték 20 %-os csökkenését. 

 

Összességében a HUNGART Egyesület eredményesen végezte jogkezelő tevékenységét. Vissza-

tekintve az elmúlt évekre a jogdíj kifizetés összege stabilan, 110-120 millió Ft között alakul. Fo-

lyamatos és sikeres az a munka, mely a jogosultak megkeresésére irányul, ennek következtében 

válik lehetővé akár három-négy évvel ezelőtt beérkezett jogdíjak kifizetése. 

  

Továbbra is nehezíti azonban az Egyesület gazdálkodását egyes galériák fizetési fegyelmének 

elégtelensége. Az folyamatos felszólítások ellenére – 20-22 millió forint jogdíjat nem fizettek 

meg a kötelezettek és peres eljárást is kezdeményezni kellett az ígérvények be nem tartása miatt. 

Az említett jogdíj-követelésekkel kapcsolatban elhúzódó peres eljárásra kell számítani.  

A rendszeresen késve, illetve nem fizető galériásoknak megküldött keresetlevelek többségében 

azonban hatékonynak bizonyultak, mert a kézhezvételt követően viszonylag gyors fizetési haj-

landóság mutatkozik.   
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Az Egyesület támogatási politikájában foglaltak szerint, az elnökség 2012. február havi döntése  

 – a rendelkezésre álló források csökkenése miatt csak három (a korábbi öttel szemben) monográ-

fia megjelentetését hagyta jóvá. Az alkotói ösztöndíjban részesült művészek bemutatását célzó, 

igényes kivitelű, magas színvonalú könyvek előállítási költsége 7.391eFt volt. A decemberben 

megjelent 3 monográfiával már 18 darabra emelkedett a sorozat könyveinek száma.  

Az eddig kiadott könyvek eladásából 451 eFt bevételt értünk el a tárgy évben. A könyvek kiadá-

sának célja alapvetően a művészeti szakmai munka támogatásának és a művészeti alkotótevé-

kenység eredményeinek bemutatása, nem pedig az egyesület bevételeinek számottevő növelése. 

Elkezdődtek a 2013. évre tervezett könyvek kiadásának előkészítő munkái. Ebben az évben ismét 

5 monográfia megjelentetésére van lehetőség, a pénzügyi forrás biztosított. 

  

Az elnökség 2011. novemberi döntése alapján 2012. évre már csak 4 fő részére lehetett alkotói 

ösztöndíjat megítélni 6.000 eFt összegben, melynek járulék terhe 1.620 eFt volt.  

A tárgy évben azonban megtört az 1998. évben kezdett – már hagyományos – ösztöndíj-program, 

mert nem volt rá pénzügyi fedezet. Az átvett – másodlagos felosztású – jogdíjak 7 % kulturális 

célú hányadát, valamint az újra-felosztott öt éven túli jogdíjak 12,5 %-át át kellett adni a Nemzeti 

Kulturális Alapnak.  

Az átutalt 8.718 eFt biztosította volna négy ösztöndíj jóváhagyását 2013. évre vonatkozóan.   

A 2012. évi közösségi célokra jóváhagyott és felhasznált támogatások összegeit tételesen az 

eredmény-kimutatás 2. számú mellékletben mutatjuk be.   

 

  

A HUNGART 2012. évi működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutat-

juk be. A működési költségekre felhasználható bevételek 6.382 eFt-tal meghaladták a tervezettet. 

A terv összeállításakor a korábbi évekhez képest bizonytalanabb gazdasági környezetet kellett 

számításba venni (nemzetközi válság hatása, gazdasági fejlődés megrekedése, a fizetőképes ke-

reslet alakulása, előző évek tendenciáinak kivetítése), ezért óvatos bevételi összeget terveztünk. 

Végeredményben azonban szinte minden bevételi tétel meghaladta a tervet.  

A működési költségekre 62.982 eFt volt fordítható. 

 

Az összes működési költség 62.990 eFt volt, alig 1%-kal (649 eFt) lett magasabb az előző évinél. 

A szorosan vett működési eredmény 8 eFt hiány volt. A tervezett személyi jellegű kiadások 5 eFt-

tal az anyagjellegű ráfordítások 587 eFt-tal voltak alacsonyabbak a tervezetnél. A jogszabályi, 

törvényi változások, a felügyeleti és külföldi adatszolgáltatási igények miatt azonban jelentős 

szoftverfejlesztéseket kellett megvalósítani melynek összege 2.240 eFt volt. A közösségi célú 

felosztásokra jutó, bevételként is elszámolt kezelési költség 11.655 eFt volt. 

Az egyéni kezelési költség bevezetésével a jogdíjak után fizetendő 13.968 eFt EHO már nem 

okozott veszteséget, az elszámolt bevétel ellentételezte a fizetési kötelezettséget. 

Az elhatározott és megvalósított takarékossági intézkedések révén sikerült minimalizálni a mű-

ködés korábbi években tapasztalt veszteségeit és az infláció hatását.  

Fenntartható volt a két helyszínen történő munka. A 2007. márciusban vásárolt és átalakított saját 

tulajdonú Sun Palace-i ingatlan és az ott rendezett kiállítások megfelelő hátteret biztosítottak a 

szakmai, művészeti tárgyalásokhoz, míg a Falk Miksa utcai bérelt iroda - (közel a műtárgy for-

galmazó galériákhoz) – a minden napos ügyintézés célját szolgálja. 

      

A pénzforrásokat tekintve - év végén - a diszkontkincstárjegybe befektetett összeg 305 millió 

forint volt (beváltási összegük 318 millió Ft). A likvid pénzeszköz 35,2 millió forint volt. Ezek a 

források fedezetet biztosítottak a nyilvántartott kifizetetlen jogdíjak összegére, valamint az évzá-

rás során kimutatott rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók, adók és járulékok) teljesítésére. 
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SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

  

1. ELEMZÉSEK   

  

1.1. Mérlegadatok változása 
 

 1000HUF Előző idő-

szak 

Tárgyidőszak Változás    

%-ban 

  ESZKÖZÖK (aktivák)       

01. A. Befektetett eszközök 381 100 389 002 2.07 

02. I. Immateriális javak 1 371 3 027 220.79 

10. II.Tárgyi eszközök 112 954 106 739 -  5.50 

18. III.Befektetett pénzügyi eszközök 266 775 279 236  4.67 

27. B.  Forgóeszközök 85 148 94 313  10.76 

28. I.  Készletek 21 489 23 943 11.42 

35. II. Követelések 1 203 8 060 6 857 

43. III.Értékpapírok 44 183 26 954 - 38.95 

49. IV. Pénzeszközök 18 273 35 356 93.49 

52. C.  Aktív időbeli elhatárolások 124 482 125 945 1.18 

56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 590 730 609 260 3.14 

     

  FORRÁSOK (passzívák)       

57. D.  Saját tőke 486 036 486 036 0 

58. I.  Jegyzett tőke 0 0 0 

60. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 

61. III. Tőkeváltozás 525 360 486 036 - 7.48 

62. IV. Eredménytartalék 0 0 0 

63. V.  Lekötött tartalék 0 0 0 

64. VI. Értékelési tartalék 0 0 0 

67. VII.Mérleg szerinti eredmény -39 324 0 0 

68. E.  Céltartalékok 0 0 0 

72. F.  Kötelezettségek 8 719 14 943 71.38 

73. I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 8 719 14 943 71.38 

98. G.  Passzív időbeli elhatárolások 95 975 108 281 12.82 

102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 590 730 609 260 3.14 

 

 

ESZKÖZÖK 

A SunPalace házban megvásárolt, felújított ingatlant 97.768 eFt nettó értékben mutatjuk ki a mér-

legben. A személygépkocsi nettó értéke 629 eFt volt év végén. 

Az Egyesület év végi nettó tárgyi eszköz állománya (mobiliák, számítógépek, telefon, fax és iro-

dabútorok, megújított számítógépes munkaállomások) 8.342 eFt volt.  

A gépeken használt szoftverek év végi nettó értéke 3.027 eFt volt. (Eszközök 3. sz. melléklet)  

Befektetett eszközként mutatjuk ki azt a diszkontkincstárjegy állományt, melyből várhatóan nem 

kell beváltani a következő év során. 
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Készletként a „HUNGART könyvsorozat” előállítási költségeit (23.943 eFt) mutatjuk ki.  

A jogdíj vevőtartozások 7.940 eFt döntő részét 2013. év elején megfizették a szervezetek. A kü-

lönböző, 120 eFt összegű jogdíj túlfizetések nagyobb része is rendeződött 2012. év elején.    

Az ideiglenesen szabad pénzeszközök kincstárjegybe fektetett forgóeszköz állománya 26.991 eFt 

volt, az elmúlt évi tapasztalat alapján – jogdíj kifizetések miatt – ezt, várhatóan be kell váltani.   

A bankszámlák (Budapest Bank, Értékpapír számla) záró értéke 35.184 eFt volt. A készpénzfor-

galom csak a legszükségesebbekre korlátozódik, a házi pénztár 122.865- Ft összeggel zárt. 

A költségek aktív időbeli elhatárolását a törvényi előírások szerint végeztük el, tételei (következő 

időszaki biztosítás, postafiók bérlet, domain.név fenntartás) a szokásosak. 

A bevételi elhatárolásokból 7.023 eFt a diszkontkincstárjegyek időarányos kamata.  

Összesen 20.457 eFt volt a 2013. márciusig az előző év IV. negyedévre megfizetett és kiszámlá-

zott un. 4 %-os jogdíjak, 658 eFt a külföldi és 3 eFt a belföldi jogosítási díjak összege. 3.262 eFt 

IV. negyedévi TV jogdíj érkezett 2012.évre vonatkozóan. Az Artisjus által kifizetett 2012. évi 

kábel TV és üres kazetta díjak összege 50.394 eFt, a tárgyévi reprográfiai díj 34.952 eFt volt. A 

decemberi könyveladások értéke 115 eFt a bankkamat 11 eFt volt. Elhatárolt kezelési költség 

bevételeként a IV. negyedévre vonatkozóan 8.955 eFt-ot számoltunk el.   

 

 

FORRÁSOK 

 

A tőkeváltozás módosulása a 2011. évi „veszteség” elszámolásából következik 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése  
  Szállítói tartozás (Ösztöndíj átadó számla, szoftver átalány) 961 eFt 

  Belföldi szervezetek jogdíja 390 eFt 

  Befizetendő ÁFA 12. hó 4.899 eFt 

  SZJA kötelezettség 12. hó 3.124 eFt 

  Társadalombiztosítási kötelezettség 12.hó 614 eFt 

  EHO 12. hó 4.464 eFt 

  Cégautó adó IV. név 27 eFt 

  Visszajött (újra utalt) jogdíjak   464 eFt 

   

Passzív időbeli elhatárolásként a következő tételeket mutatjuk ki:  

   - a december havi közmű és telefon költség        182 eFt  

   - IV. név jogdíj feldolgozás     912 eFt  

   - ügyvédi munkadíj december       610 eFt 

   - a 2012. évi könyvvizsgálói díj       320 eFt 

    - Két művészeti szervezet támogatása       400 eFt 

   - értékpapír kezelési díj       33 eFt 

    

Tárgy időszaki költség a 2013. év elején befolyt, előző időszakra vonatkozó és márciusban szám-

fejtett jogdíj (16.433 eFt) és EHO terhe is (1.498 eFt), valamint a járulékra és az archiválásra jutó 

elszámolandó kezelési költség (5.326 eFt). Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az azono-

sított, adathiány miatt ki nem fizethető jogdíjak és az újra-felosztandó jogdíjak összegét, mely 

82.567 eFt volt év végén.  

Az eredmény-kimutatás előírt mellékleteként kimutatunk, még 177 millió az elhunyt jogosultakra 

jutó jogdíjat, melynek részleges kifizetése – az előző évek tapasztalatai alapján - aktuálissá válhat 

a hivatalos eljárások lezárását követően. A tárgyévben közel 7,5 millió forint kifizetés történt 

hasonló esetek kapcsán.     
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1.2 Eredmény-kimutatás adatainak változása 
 

 1000HUF Előző idő-

szak 

Tárgyidőszak Változás 

%-ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 200 785 215 979 7.57 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 

III. Egyéb bevételek 38 809 2 028.95 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 49 815 52 602 5.59 

V. Személyi jellegű ráfordítások 162 704 145 256 -10.72 

VI. Értékcsökkenési leírás 7 992 6 886 -13.84 

VII. Egyéb ráfordítások 37 540 33 607 -10.48 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -57 228 -21 563 62.32 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 18 114 21 584 19.16 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 210 21 -90.00 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 17 904 21 563 20.44 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -39 324 0 0.00 

X. Rendkívüli bevételek 0 0 0.00 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0.00 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0.00 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -39 324 0 0.00 

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY -39 324 0 0.00 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -39 324 0 0.00 

 

Az eredmény-kimutatási nettó árbevételének jogdíj-nemenkénti és jogdíj kifizetéshez kapcsolódó 

adatai a következők:    

       2011.év 2012. év  

- 5 % követő jogdíj     58.570    54.550  

  - jogosítás (másod)       7.563      9.645  

  - sugárzási jogdíj         12.072    12.000      

  - üres hordozók, kábel      40.620    50.394      

  - reprográfiai díj       37.425    34.951      

  - külföldi jogdíj            6.980        8.324 

  - monográfia eladás          518         451 

  - számlázott kezelési ktg.    37.038    45.663 
 

Egyéb bevétel egy galéria által megfizetett késedelmi kamat, mely összeget felosztottuk a kése-

delmet szenvedő jogosultak között. Pénzügyi bevételből 21. 520 eFt diszkont-kincstárjegy ho-

zam, 53 eFt bankkamat és 11 eFt deviza utalás árfolyam nyeresége. Az árfolyam ingadozás miatt 

21 eFt veszteséget is el kellett számolni. 

Az egyéb ráfordítások tételei: támogatások 16.808 eFt (lásd eredmény-kimutatás 2. számú mel-

léklete), felosztások kezelési költsége 11.655 eFt (bevételek között is szerepel), gépkocsi adók 

132 eFt, leírt követelés 69 eFt és fizetett késedelmi kamat 4 eFt.  

A jogdíj kifizetések alakulását az eredmény-kimutatás 1. számú mellékletében mutatjuk be. Ezzel 

kapcsolatban egy beszámolási sajátosságot meg kell említeni. A szervezetek részére teljesített 

jogdíjkifizetések, közvetített szolgáltatások – anyagjellegű ráfordítás, az egyéni jogdíjak viszont a 

személyi ráfordítások között szerepelnek (SZJA levonás, EHO felszámítás), pedig a közvetített 

szolgáltatás ténye ezekben az esetekben is megvalósul.            
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A következőkben bemutatjuk a mérlegtételek összetételének megoszlását és néhány a vál-

lalkozási szférában alkalmazott, de az Egyesület gazdálkodására is értelmezhető pénzügyi 

mutatószám alakulását. 
 

 

1.3. Mérlegtételek megoszlása 

Eszközök összetétele és annak változása 
 

Eszköz Előző időszak 

(%) 

Tárgyidőszak 

(%) 

Befektetett eszközök 64.52 63.86 

Immateriális javak 0.24 0.51 

Tárgyi eszközök 19.12 17.52 

Befektetett pénzügyi eszközök 45.16 45.83 

Forgóeszközök 14.41 15.47 

Készletek 3.64 3.93 

Követelések 0.20 1.32 

Értékpapírok 7.48 4.42 

Pénzeszközök 3.09 5.80 

Aktív időbeli elhatárolások 21.07 20.67 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

 

Források összetétele és annak változása 
 

Forrás Előző időszak 

(%) 

Tárgyidőszak 

(%) 

Saját tőke 82.27 79.77 

Jegyzett tőke 0.00 0.00 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 

Tőketartalék 88.93 79.77 

Eredménytartalék 0.00 0.00 

Lekötött tartalék 0.00 0.00 

Értékelési tartalék 0.00 0.00 

Mérleg szerinti eredmény -6.66 0.00 

Céltartalékok 0.00 0.00 

Kötelezettségek 1.48 2.45 

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 

Rövid lejáratú kötelezettségek 1.48 2.45 

Passzív időbeli elhatárolások 16.25 17.78 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
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1.4. Vagyoni helyzet 

Befektetett eszközök fedezettsége 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 127.5 %-ban, a tárgyévben 127.2 %-

ban fedezte. 

Tőkeerősség 

A HUNGART VMKJT EGYESÜLET saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 82.3 %, a 

tárgyévben 79.8 %. 

Tőkeszerkezeti mutató 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 1.8 %-át, a tárgyévben 3.1 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az 

előző évhez képest – kis mértékben - a külső források felé tolódott el. 

Kötelezettségek dinamikája 

A HUNGART VMKJT EGYESÜLET kötelezettségei az előző évhez képest 6,224 eFt-tal, 71.4 %-kal 

növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

 

 

1.5. Likviditás és fizetőképesség 

Likviditási gyorsráta 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 

együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 7.30, a 

tárgyévben 4.71 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

Likvid eszközök aránya 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 10.8 %, a 

tárgyévben 11.6 % volt. 

Hosszú távú likviditás 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző év-

ben 9.77, a tárgyévben 6.31 volt.  

Kötelezettségek és likvid eszközök 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a 

kötelezettségeket. 

Kötelezettségek és bevételek 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 25 napi árbe-

vétel nyújtana fedezetet. 

 

 

1.6. Jövedelmezőség 

Bevétel alakulása 

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 218,937 eFt, a tárgyévben 

238,372 eFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 19,435 eFt értékkel, 8.9 %-kal növekedett. 

Az árbevétel dinamikája 

A HUNGART naptári évre számított árbevétele az előző évben 200,785 eFt, a tárgyévben 215,979 eFt 

volt. Az árbevétel az előző évhez képest 15,194 eFt értékkel, 7.6 %-kal növekedett. 
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1.6. Cash-flow 

 

 Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési 

cash flow 1-13.sorok) -43 771 31 896 

1 Adózás előtti eredmény (+-) -39 324 0 

2 Elszámolt amortizáció (+) 7 992 6 886 

3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-) 0 0 

4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-) 0 0 

5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség 

+) 0 0 

6 Szállítói kötelezettség változása (+-) -1 512 1 062 

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-) 5 522 5 187 

8 Passzív időbeli elhatárolás változása (+-) - 675 12 306 

9 Vevőkövetelés változása (+-) 1 464 -7 232 

10 Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-) 160 15 150 

11 Aktív időbeli elhatárolás változása (+-) -17 398 -1 463 

12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) 0 0 

13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) 0 0 

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befekte-

tési cash flow 14-16. sor) 18 666 -14 788 

14 Befektetett eszközök beszerzése (-) 18 666 -14 788 

15 Befektetett eszközök eladása (+) 0 0 

16 Kapott osztalék, részesedés (+) 0 0 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszíro-

zási cash flow, 17-27. sor) 25 -25 

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 0 0 

18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 

(+) 0 0 

19 Hitel és kölcsön felvétele (+) 25 0 

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, meg-

szűnt., bevált.(+) 0 0 

21 Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 0 0 

22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 0 0 

23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) 0 0 

24 Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-) 0 -25 

25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) 0 0 

26 Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 0 0 

27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása (+-) 0 0 

IV Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) -25 080 17 083 
 

 

Budapest, 2013. május 15. 

Összeállította: Holocsi Ferenc MKVK szám 03419       

   


