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A HUNGART EGYESÜLET BEMUTATÁSA  

 

 
A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesületet magánszemély 

művészek 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 Vizuális Művészek Közös Jogkezelő 

Társaságát-t, mint jogkezelő egyesületet.     

 

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

fotóművészek -, valamint e művészek jogutódjai, vagyis a jogosultak részére a jogdíjakat 

beszedje és kifizesse; szerzői jogai védelmét fokozottan érvényesítse belföldön és külföldön 

egyaránt. A célszerinti tevékenységhez kapcsolódik a művészeti tevékenység és társszervezetek 

támogatása; továbbá a rászoruló művészek szociális helyzetének javítása.   

 

A küldöttgyűlés 2006. május 23-i éves értekezletén határozott úgy, hogy bár az Egyesület 

célszerinti tevékenysége megfelelne az 1997. évi CLVI. törvényben foglalt feltételeknek és 

előírásoknak - a közhasznúsági besorolás az Egyesület számára nem jár számottevő előnnyel, 

ezért annak megszüntetéséről döntöttek. A Fővárosi Bíróság 2006. július 5-én kelt, július 28-án 

jogerőssé vált 16.pk.61.344/1996/9 számú végzésével törölte a szervezet közhasznú jogállását.  

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-án fogadta el a szerzői és szomszédos 

jogokra vonatkozó 2014/26/EU irányelvet. A KJK-irányelv magyar jogba történő átültetése a 

2016. évi XCIII. törvény elfogadásával történt, mely 2016. július 28-án lépett hatályba, ennek 

következtében a szerzői jogi törvényből kikerültek a közös jogkezelés szabályai. A közös 

jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel 

kapcsolatos eljárások részletes szabályait a 2016. augusztus 22-től hatályos 216/2016. (VII.22.) 

Korm. r. tartalmazza. 

 

A törvényi változások miatt a HUNGART valamennyi szabályzatát módosítottuk és 

folyamatosan karbantartjuk; e jogszabályi előírás alapján kell beszámolót készíteni a felügyeletet 

ellátó Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére, valamint 2017. évtől „un” átláthatósági 

jelentést is kell készíteni és közzétenni.  

Igazolható módon írásban kell tájékoztatni a jogosultakat a jogkezelés feltételeiről, továbbá a 

jogdíj összegek alakulásáról, a kezelési költségekről, a közösségi célú levonásokról és 

felhasználásokról. Ezek a jogszabályi változások és előírások – figyelemmel a külföldre történő 

adatszolgáltatási kötelezettségekre is - folyamatos és egyre növekvő adminisztratív munkát 

okoznak, melyek az érdemi, tényleges jogkezelési tevékenységet hátráltatják. 

 

Az Egyesületnek nincs alapítói, induló vagyona; mert ez nem volt feltétele a megalakulásnak.  

A működés költségeit a beszedett szerzői jogdíjak és járulékok „Felosztási szabályzatban” 

rögzített, meghatározott mértékű - a 2019. gazdálkodási évben is; a már hat éve alkalmazott – 

jogdíj bevételek - nettó 22 és 15 %-os kezelési költséghányadából kellett fedezni.  
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A HUNGART vállalkozási tevékenységet megalakulása óta nem folytat.  

 

Az Egyesület legfőbb döntés hozó szerve a küldöttgyűlés. A szervezet gyakorlati tevékenységét a 

nyolc tagból álló Elnökség irányítja élén a tagjaiból választott elnökkel és két elnökhelyettessel. 

Háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi a HUNGART szabályszerű működését és gazdálkodását. 

A napi feladatokat az Egyesület munkaszervezetének munkaviszonyban álló tagjai látják el, 

illetve azokon a területeken, amelyeknél nem célszerű az alkalmazotti foglalkoztatás, megbízási 

szerződések alapján külső szervezetek és egyéni megbízottak végzik a munkát. 

 

A számviteli szolgáltatást (könyvelés, valamint jövedelem elszámolások, adóbevallások, kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás) végző szervezet tagjai valamennyien regisztrált mérlegképes 

könyvelők, illetve okleveles könyvvizsgálók, adószakértők voltak.  

A HUNGART Egyesület éves beszámolójának könyvvizsgálatát 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 a korábbi évek 

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

a mérlegkészítés 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. 

 

 2012. évtől éves beszámolót kell készíteni, melyet megerősített a már említett – közös 

jogkezelésre vonatkozó új törvényi és rendeleti szabályozás. Továbbra is biztosítottuk a 

szükséges koherenciát annak érdekében, hogy megfeleljünk a „civil” szervezetek beszámolási 

kötelezettségét szabályozó - a számviteli törvényen alapuló - 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet, 

valamint e szervezetek 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 

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

A beszámoló készítés során az előző évhez képest az értékelési eljárásokban nem történt 

jelentős változás. Az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak az előző évi 

adatokkal, azt is figyelembe véve, hogy a számviteli nyilvántartások pontosítása miatt - a 

világosság és az összemérés elveinek lehető legteljesebb érvényesülése érdekében – a forrás 

oldal tételei között rendezés történt. 

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

illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók. 

Az Egyesület bevétele minden olyan tárgy évben realizált bevétel, amely az alaptevékenység és 

vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is; költségek az 

alaptevékenység és vállalkozási 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, közvetlen előállítási költségen mutatjuk be. 

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

várhatóan nem értékesítjük egy éven belül. Ha egy befektetett eszközként nyilvántartott 

értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítünk, 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 tartalmazza a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken tartjuk nyilván.  

 

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai 

szerint, valamint a felügyelet előírása alapján végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és 

források értékelése és mérlegben való kimutatása is a számviteli törvény előírásai szerint történik. 

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

egyesület rendelkezik számviteli politikával a kapcsolódó leltározási, selejtezési, pénzkezelési és 

értékelési szabályzatokkal együtt.  
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A FELÜGYELETI BESZÁMOLÓ ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA 
 

A jogkezelési területet felügyelő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014 tavaszán a PwC által 

kidolgozottan kezdeményezte egy „Egységes felügyeleti beszámoló” bevezetését; emellett a 

számviteli beszámoló további bővítését, mely érintette a jogkezelő szervezetek kialakított 

számviteli politikáját is. Az elkészített dokumentum tervezeteket többszöri egyeztetési fordulót 

követően véglegesítették és alkalmazásuk kötelező jellegű elvárásként fogalmazódott meg, 

melyet végül, 2016. év óta jogszabályi előírás tett kötelezővé. 

  

A változtatások alapvetően a jogdíj elszámolásokra irányultak; nemcsak a bevételek és 

ráfordítások vonatkozásában; hanem azok nyilvántartása tekintetében is.      

A végleges döntés értelmében a számviteli politikát és nyilvántartást illető módosításokat 2015. 

január 1-től; a beszámolókat illető változásokat a 2014. évi beszámoló során kellett alkalmaznunk 

először; különös tekintettel a szokásos mérlegen felüli felügyeleti beszámolóra. 

Az elfogadott és bevezetett változások alapján az addig alkalmazott és kialakított gyakorlatunkat 

megváltoztattuk, hogy meg tudjunk felelni a 2015. évtől érvényes elvárásoknak.  

 

A megváltozott előírások alapján a HUNGART csak a pénzügyileg rendezett jogdíj bevételeket 

számolja el a tárgyévben; a tárgyévet érintő, de a következő év elején megfizetett esedékes 

jogdíjakat – melyekre korábban a számviteli törvény értelmében időbeli elhatárolást 

alkalmaztunk a pénzügyi teljesítés időszakában mutatjuk be.  

Ráfordításként számolunk el minden - a beszedett bevételek után járó - a jogosultakat illető 

jogdíjat a tárgyévben. Az elvárásoknak és az új előírásoknak megfelelően közvetített 

szolgáltatásként mutatjuk be a jogdíj kötelezettségek ráfordításait. A korábban passzív időbeli 

elhatárolásként kimutatott következő évben várhatóan kifizetésre kerülő jogdíjakat rövid lejáratú 

kötelezettségként mutatjuk ki. 2015. évben rendeztük a nyilvántartásainkban az öt évre 

visszamenőleg nyilvántartott jogdíjakban nem érvényesített kezelési költséget, melyet az 

elévülési idő leteltével az újra felosztás során számolunk el. Az elszámolási rendezés volt még az 

egy éven túli, hosszúlejáratú kötelezettség, a rövidlejáratú kötelezettségek és az bevételek időbeli 

elhatárolása között történt. Az elmúlt két évben rendeztük a járulék felhasználásokból (Szjt. 

100.§. fizető köztulajdon) megjelentetett HUNGART monográfiák és azok forrás oldali 

megfelelését; mellyel nyilvántartásaink átláthatóbbá váltak. 

  

A működési költségek könyvelése, elszámolása és értékelése tekintetében – a korábbi évekhez 

képest – a következő változás történt. Az elnökség 2019. március 12-i határozata értelmében a 

monográfiák kiadásához kapcsolható „közvetett” költségeket _ az éves költségvetés 

kiegyensúlyozása érdekében _ az előző évben képződött; tárgyévben felosztott járulék terhére 

kell elszámolni. A tervezett felhasználási arányok szerint, év végén utólag korrigáltuk 

(csökkentettük) a költségtételeket _ a járulék kötelezettsége terhére.  Ennek következtében 

alacsonyabb összegű az eredmény-kimutatás költség-nemenkénti egyes tételeinek kimutatása.  

 

Összegezve, az éves beszámoló adatai – előbbiek figyelembevételével - összehasonlíthatóak az 

előző évi eredmény-kimutatás adatokkal is. 

 

A számviteli beszámolón alapuló és ahhoz kapcsolódó „Átláthatósági jelentést” kell készíteni a 

tárgyévet követő nyolcadik hó utolsó napjára; melyet auditálás után közzé kell tenni a 

kormányrendeletben szabályozott szerkezetben és tartalommal.  

A 2018. évre vonatkozó átláthatósági jelentést a küldöttgyűlés 2019. augusztus 28-én fogadta el; 

majd ezt követően az Egyesület honlapján közzétettük. 
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A JOGKEZELÉS ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI KÖRNYEZETE 
 

 

A 2010. évet megelőzően kialakult pénzügyi és annak nyomán bekövetkező gazdasági válság 

hatása már alig volt érezhető a jogkezelési tevékenységben. A válságot követően az elsődleges 

jogdíjak bevételének visszaesése megállt, de még mindig nem éri el a korábbi évek összegeit.  Az 

elmúlt három évben 85-90 millió forintra növekedett a követő jogdíj bevétel. A bevételi arányok 

a járulék bevételek elmúlt évek növekedése miatt változtak, az elsődleges (közvetlen beszedésű) 

jogdíjak javára; a másodlagos (felosztásra átvett) jogdíjak aránya hullámzóan alakult.  

   

Kisebb mértékben hátráltatta az Egyesület a jogdíjak beszedését a galériák fizetési fegyelmének 

elégtelensége. Ebben a tekintetben két-három; az „un.” jelentős műkereskedőkkel kapcsolatban 

merültek fel problémák. A felszólítások után azonban eleget tettek fizetési kötelezettségüknek és 

kevesebb peres eljárást kellett kezdeményezni az ígérvények be nem tartása miatt.   

A rendszeresen késve, illetve nem fizető galériásoknak megküldött keresetlevelek többségében 

hatékonyak, mert a kézhezvételt követően „viszonylag” gyors fizetési hajlandóság mutatkozik. 

A jogdíj nem fizetés néhány galéria esetében együtt jár az adatszolgáltatás rendszeres, tudatos 

elmulasztásával, melynek következtében a követelés érvényesítése is nehézkessé válik.  

Egy újabb on-line kereső segítségével eddig 15 olyan galériát szólítunk fel, akikkel még nem volt 

kapcsolatunk. Többségük fizetett és adatot is szolgáltatott; peres eljárásra alig volt szükség.   

 

A szabályozási környezet 2016. évben az EU szabályozás hazai érvényesítése miatt változott a 

közös jogkezelésre vonatkozó új törvény elfogadásával. Az adatszolgáltatási és adminisztratív 

feladatok növekedése mellett a jogosultakat hátrányosan érinti, hogy az ismeretlen vagy 

ismeretlen helyen tartózkodó személyek jogdíját már három év elmúltával (korább öt év volt) 

kötelezően át kell adni az NKA-nak 2019. év után; az eddigi 25 % helyett már 90 %-os 

mértékben! A törvény lehetőséget ad arra, hogy ezt a szabályt csak a hatályba lépést követően 

beszedett jogdíjakra alkalmazzuk. A jogosultak javára döntve a küldöttgyűlés - élünk is ezzel a 

lehetőséggel. 

 

Az eladott műtárgyak után 2012 óta az 5 %-os mérték helyett csak 4 %-os jogdíjat lehet 

felszámítani. A befektetési kamatokat is fel lehet használni a működési kiadások fedezeteként, 

ezért hátrányosan érintette, érinti egyesületünket az a kormányintézkedés; hogy a kamatozó 

kincstárjegyek vásárlása 2018. év áprilisától nem engedélyezett a gazdálkodó és nonprofit 

szervezeteknek; csak a magánszemélyek élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az értékpapír kamatok 

egyébként is alacsonyak, de a számunkra megvásárolható diszkontkincstárjegyek – mint 

legkevésbé kockázatos papírok - 0,2 % körüli hozama csak töredéke a korábban realizált 

kamatoknak. Az előző évek elszámolt 7-8 millió Ft kamat bevétele 2018. évben (az áthúzódó 

lekötési időszakok miatt) 4 millió Ft-ra csökkent; a 2019. évi realizált kamat már csak 2 millió Ft 

volt. A befektetések 340 millió Ft összegét tekintve a hozam alig éri el a 0,5 %-ot. A kieső 

bevétel legalább 6 millió Ft lett. 

A kezelési költség mértékek és a felhasználható egyéb bevételek – figyelemmel az elhatárolások 

érvényesítésére is – nem fedezték a szükséges működési kiadásokat. Az összes bevételhez 

viszonyított 22-24 % közötti éves működési költséghányad nem finanszírozható a csökkenő 

kamat és egyéb bevételek összegei mellett. Az adminisztrációs terhek növekedésének 

költségkihatás miatt is, egyesületünk rákényszerül a kezelési költség emelésére, illetve a 

folyamatos költség megtakarítási szempontok érvényesítése mellett, más intézkedések 

bevezetésére.  

Ez utóbbi körbe tartozik az elnökség 2019. március 12-i döntése, mely szerint a monográfiák 

megjelentetéséhez követetten kapcsolható költségek elszámolási módját megváltoztatva – azok 

forrásául a felosztható járulék művészeti célú hányadának egy részét jelölte ki.      
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Többletmunkát jelent az EU azon szabályának érvényesítése, mellyel a reprográfiai tevékenység 

és az üres-hordozók utáni jogdíj bevételeket kivonta az ÁFA körből és 2018. év elejétől „áfa 

hatályán kívüli” tevékenységként kell azokat kezelni. Ennek alkalmazása érdekében módosítani 

kellett a jogdíj nyilvántartási programot – megduplázva ezzel a számítástechnikai állományt. A 

számlázás során is külön kell figyelni a jogdíj fajták megosztására; a helyes áfa besorolás 

alkalmazására figyelmeztetni kell a beszámlázó szervezeteket.       

A jogosultakat érintő kedvező változás, hogy a jogdíj kifizetéseket terhelő korábbi 27 %-os EHO 

mérték, a 2017. évi 22 %-ról, 2018. évben már csak 19,5 % volt és 2019. július 1-től 17,5 % lett a 

most már Szociális Hozzájárulás néven alkalmazott közteher. Sajnos az „EHO”-t ellentételező 

egyéni kezelési költség elszámolást fenn kell tartani; mert a jogdíj kifizetésektől függő 14-15 

millió Ft közterhet nem lehet kigazdálkodni az érvényes kezelési költség hányadokból.    

2020. júliusi 1-től tovább csökken a járulék teher. 15,5 %-ra mérsékelik, részben összefüggésben 

a „COVID-19” okozta járványhelyzet gazdasági kihatása miatt. 

 

Az elmúlt három év gyakorlata szerint történt az Egyesület közösségi célú támogatási 

tevékenysége. A 2016. július 29-ig beérkezett jogdíjak újrafelosztása a korábbi gyakorlat alapján 

történik. A művészeti szervezetek 20 %-os és a szociális célú támogatás 5 %-os elszámolását 

követően fennmaradó jogdíjat fizetjük ki az időszakot megelőző öt évben felosztásban részesülők 

között. 

2012-2016. év között a kulturális célú összegeket a HUNGART az NKA-nak utalta (az átvett – 

másodlagos felosztású – jogdíjak 7 %-át, valamint az újra-felosztott öt éven túli jogdíjak 12,5 %-

át kellett átadni a Nemzeti Kulturális Alapnak). Az összegek felhasználása nem átlátható, mert az 

NKA nem tájékoztat; nem számol be a célszerinti felhasználásról.  

A jogok közös kezeléséről szóló törvény 2016. évi hatályba lépése miatt szükséges volt, de 

egyben lehetőség is nyílt a támogatási politika újra gondolására.  

A törvény előírása következtében, hogy a három éven túl beszedett jogdíjak 90 %-át kötelezően a 

központi alapnak kell átadni (csak a 10 % osztható újra, illetve használható szociális célra). 

A hatályba lépést követő bevételekből, a felosztásra átvett jogdíjakból közösségi célú kulturális 

levonás nem történik. A bevételből a kezelési költség elszámolást követően csak az 5 %-ra emelt 

szociális célú felosztást érvényesítettük. A fennmaradó jogdíj összeget felosztjuk a jogosultaknak. 

         

A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

 

Az Egyesület 2019. évi gazdasági tevékenységének mérleg szerinti, számviteli eredménye az 

előző évi 5.647 eFt veszteség után 5.847 eFt veszteség lett. A jogkezelés tárgyévi működési 

költségvetése – a bevételek elmaradása miatt – 3.636 eFt hiánnyal zárt (lásd később); ehhez 

hozzáadódik az üzemgazdasági szemlélet miatt elszámolt, elszámolandó értékcsökkenési leírás.  

A működési költségvetést kiadás-bevétel szemléletben; a számviteli beszámolót költség 

(ráfordítás) - bevétel szemléletben kell elkészíteni, emiatt adódnak az elszámolások eltérései. 

Röviden értékelve az okokat, a működési költségvetés (1. sz. melléklet) teljesülésének 

táblázatából is látszik, hogy alapvetően a bevétel alakulása miatt lett veszteség. A külföldi 

társzervezetektől kapott (ebből a jogdíjból kezelési költséget a társszervezet számol el; 

Egyesületünk már nem tud), – valamint a kamat és elhatárolt bevételek többlete, nem tudta 

ellensúlyozni a 4 %-os „galériás” és a többszörözés jogdíjbevételeinek; valamint a monográfiák 

eladásának visszaeső adatait.  

Összességében a személyi és dologi ráfordításoknál is megtakarítások voltak. Első alkalommal 

érvényesítettük az elnökség 2019. március 12-i döntését, mely szerint a monográfiák 

megjelentetéséhez követetten kapcsolható költségek elszámolási módját megváltoztatva – azok 

forrásául a felosztható járulék művészeti célú hányadának egy részeként számoltuk el (7 M Ft).  

A költség oldalon mutatkozó intézkedések hatása sem tudta kompenzálni a bevételi elmaradást. 
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JOGKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

A jogdíj bevételek 2015-2019. évi adatait a jogdíj elszámolás pénzforgalmi szemléletétnek 

megfelelően mutatjuk be. Ezek az adatok már nem tartalmazzák a korábbi években még 

alkalmazott jogdíj bevételi elhatárolásokat. A 2014. évi áttérést követően az évenkénti 

számadatok összehasonlíthatók és érdemi információk nyerhetők a tendenciák értékeléséhez.     

Ennek alapján megállapítható, hogy a bevételek összességében és jogdíj nemenként is 

hullámzóan alakultak. A külföldről kapott jogdíjak alakulására sincs ráhatásunk, 2015. és 2016. 

években egy külföldi társszervezettől 14-14 M Ft reprográfiai jogdíjat kaptunk a 2009-2013 

évekre vonatkozóan; 2018. évben pedig 2001. évtől - 16 évre visszamenőleg 45 M Ft érkezett.   

Nem várható a 4% követő jogdíj és járulék 2020. évi bevételének pozitív irányú változása a 

„COVID-19” járvány miatt bizonytalanná vált gazdasági környezetben. Az első negyedéves 

adatszolgáltatások során több szervezet (igaz kisebb galéria) jelezte, hogy március hónapot 

követően kénytelen tevékenységét beszüntetni, mert képtelen költségeit kigazdálkodni.   

A jogosítás (többszörözés) alakulásánál is sok a kérdőjel – nemcsak a vírushelyzet miatt, de arra 

is tekintettel, hogy továbbra is néhány kiemelt szépművészeti kiállítással összefüggő 

engedélyezés befolyásolja a bevételeket. A sugárzási bevétel az MTVA csatornáinak és adásainak 

tematikus átalakítása következtében az évente megújított szerződés szerint alakul. A másodlagos 

jogdíjak bevétele (üres hordozók, kábel, reprográfia) társszervezeteink tevékenységének és a 

velük kötött szerződések teljesítésének függvénye.  

 

A bruttó árbevétel (kezelési költséggel) jogdíj-nemenként  eFt  

     2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 

4 % követő jogdíj     70.626   86.233    90.483   86.926 80.509  

(ebből járulék)    (23.824)  (32.605)   (38.611)  (42.789)       (31.158) 

Jogosítás (többszörözés)    16.680    14.138    15.521   18.901   14.774 

Üres hordozók          35.638    25.366             31.669   25.348         33.058 

Reprográfiai díj       28.725    33.903    27.152   28.074           27.680 

Sugárzási jogdíj         14.366    14.988    16.923   17.693 19.321  

Kábel                                19.044    16.029             17.393   22.075         26.167 

Külföldről kapott jogdíj         19.666      24.335       9.639   57.471 16.286 

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

Összesen:    204.745   214.992   208.780  256.488        217.795  

 

A jogdíj kifizetések megoszlása                eFt 

             2015. év   2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 

Egyéni jogosultak  81.272   121.586 120.521           112.816 131.482 

Belf. és Külf. cégek       6.712     13.089   11.666   11.617   11.832 

Külföldi társszervezet    9.285     11.189   10.736   12.517    14.385 

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

Összesen              97.269              145.864 142.923           136.950 157.699 

 

Egyéni jogosultak száma  609 fő      774 fő    748 fő   814 fő   1506 fő 

 

A 2019. évi jogdíj kifizetésekből 98.335 eFt volt a tárgyévben beérkezett, felosztott összeg.  

Ebből a belföldi társszervezetektől átvett jogdíjak összege 51.247 eFt, a külföldről érkezett jogdíj 

5.667 eFt volt. Az újra-felosztott 5 éven túli (általános elévülési idő) jogdíj összegek 71 %-át 

(23.038 eFt) tudtuk kifizetni. Egyre több egyéni jogosult kéri, hogy az általa működtetett 

szervezet (Kft, Bt, alapítvány stb.) – mint kedvezményezett részére számoljuk el és utaljuk a 

névre szóló jogdíjat. A belföldi szervezetek száma 2019. évben közel 60 társaság. 

(A jogdíj elszámolás részletező adatait az eredmény-kimutatás 1. sz. melléklete tartalmazza) 
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Támogatási politika, közösségi célú jogdíj felhasználás 

 

Az Egyesület jóváhagyott támogatási politikájában foglaltak alapján, az elnökség 2019. májusi 

ülése 3 monográfia megjelentetéséről döntött. Részben, a korábban alkotói ösztöndíjjal elismert 

művészek bemutatását célzó, igényes kivitelű könyvek októberben jelentek meg, melyekkel már 

44 darabra emelkedett a kortárs alkotókat bemutató sorozat könyveinek száma.  

A monográfiák értékesítéséből csak 229 eFt bevételt értünk el. A könyvek kiadásának nem 

elsődleges célja az Egyesület bevételeinek számottevő növelése; alapvetően a művészeti szakmai 

munka támogatásának és a kortárs alkotótevékenység eredményeinek bemutatását szolgálja. A 

2019. évi monográfiák megjelentetésére 10.292 eFt-ot fordítottunk. A korábban megjelentetett 

könyvek újranyomására 450 eFt-ot, a kiadványok - Írók Boltjában - történő bemutatására 988 

eFt-ot számoltunk el. A kiadások forrása a járulék bevételek kulturális hányadára jóváhagyott 

összege. A 2018. évben befolyt járulék összegéből lehetet fedezni a könyvkiadáshoz kapcsolható, 

meghatározott arányok alapján számított 7.062 eFt átterhelt költségeket. 

A szokásos ütemben kezdődtek a 2020. évre tervezett könyvek kiadásának előkészítő munkái. 

Ebben az évben is három monográfia megjelentetését tervezzük, a pénzügyi forrás biztosított. 

A támogatási politika módosítása következtében kulturális, szervezeti célra csak a járulékból és 

az 5 éven túli „un.” archív jogdíjakból történt felosztás. Az NKA-nak nem volt kifizetés – de 

2020. évben már át kell adni a három éven túli - ki nem fizetett jogdíjak 90 %-át. Mivel a 2016. 

ebből a szempontból tört év „csak” közel 5 M Ft-ot kell kifizetni, de a következő években ez az 

elvonás 35-40 M Ft lesz. (2012 és 2016 között átlagosan 10 M Ft-ot utaltunk az NKA részére)  

A közösségi célú felosztásokból művészeti szervezetek támogatására 10.302 eFt; szociális célra 

8.607 eFt összeget hagyott jóvá az elnökség. (A 2019. évi közösségi célú felhasználás összegeit 

tételesen az eredmény-kimutatás 2. számú melléklete tartalmazza. )   

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 

  

A HUNGART 2019. évi működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben 

mutatjuk be; ennek részeként csatoljuk a költségek - főkönyvi 5. számlaosztály szerinti alakulását 

is. Tervezéskor működésre fordítható bevételként 53.370 eFt-tal kalkuláltunk, az elhatárolásokkal 

korrigált bevétel 49.128 eFt lett - a vártnál 4.242 eFt-tal (8 %-kal) kevesebb. Az 59.826 eFt éves 

kiadás 2,1 % alacsonyabb volt a tervnél; de nem tudta ellentételezni a bevétel elmaradását.  

Az összességében az 1.165 eFt alacsonyabb kiadást, a személyi kiadásoknál a kisebb bérköltség 

okozta. A dologi kiadásoknál az elszámolt költségtételek (kivétel a bank- és számviteli költségek) 

mind alacsonyabbak vagy azonosak voltak a tervvel. Az eszközbeszerzések kiadása 511 eFt volt. 

A költségvetés teljesítésének csatolmányaként mutatjuk be a járulékra átterhelt költségek tételeit. 

 

A felügyeleti beszámoló szerinti működési költség 54.953 eFt (A felügyelet figyelembe veszi az 

elszámolt értékcsökkenési leírást, valamint az egyéb és pénzügyi ráfordításokat is)   

Az egyéni kezelési költség alkalmazásával a jogdíjak után fizetendő 14.633 eFt SzocHo (EHO) 

nem okozott veszteséget, mert a kiszámlázott bevétel fedezte a fizetési kötelezettséget. 

 

Kiemelt kiadási tételek:  2019. könyvvizsgálói díj            440.000- Ft  

       „Átláthatóság” auditköltség     340.000- Ft 

 

SZTNH felügyeleti díj:  Jogdíj és pénzügyi bevétel  220.514.869- Ft 

    0,5 % felügyeleti díj      1.102.574- 

    Egyéb bevétel     22.793.332- 

    0,3 % felügyeleti díj           68.380- 

    2019. évi felügyeleti díj     1.170.954- Ft   
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A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ADATAI ÉS RÉSZLETEZŐ BEMUTATÁSA 

  

1.1 Mérleg adatok változása 
 

 

 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút 

változás 

  ESZKÖZÖK (aktívák)       

01. A. Befektetett eszközök 422 988 270 824 - 152 164 

02. I. Immateriális javak 0 0 0 

10. II. Tárgyi eszközök 85 386 83 530 -1 856 

18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 337 602 187 294 -150 308 

27. B. Forgóeszközök 99 635 233 205 133 570 

28. I. Készletek 51 018 59 704 8 686 

35. II. Követelések 2 053 6 868 4 815 

43. III. Értékpapírok 0 57 434 57 434 

49. IV. Pénzeszközök 46 564 109 199 62 635 

52. C. Aktív időbeli elhatárolások 3 139 1 304 - 1 835 

56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 525 762 505 333 -20 429 

  FORRÁSOK (passzívák)       

57. D. Saját tőke 95 204 80 123 - 15 081 

58. I. Jegyzett tőke 0 0 0 

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

61. III. Tőkeváltozás/eredmény 100 851 85 948 - 14 903 

62. IV. Eredménytartalék 0 0 0 

63. V. Lekötött tartalék 0 0 0 

64. VI. Értékelési tartalék 0 0 0 

67. VII. Adózott eredmény - 5 647 - 5 825  - 178 

68. E.  Céltartalékok 0 0 0 

72. F.  Kötelezettségek 417 680 410 589  -7 091 

73. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

86. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 417 680 410 589 -7 091 

98. G.  Passzív időbeli elhatárolások 12 878 14 621 1 743 

102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 525 762 505 333 -20 429 

 

ESZKÖZÖK 

 

Óbudán, a SunPalace házban megvásárolt, felújított ingatlan nettó mérlegértéke 82.502 eFt.  

A tizenhárom éves személygépkocsi nyilvántartási maradvány értéke 629 eFt. Az egyéb irodai 

eszközök /mobiliák, irodabútor, fax, telefon, laptop, szerver és számítógép állomások többségben 

„0” értékűek.   

Az Egyesület év végi nettó tárgyi eszköz állománya 399 eFt volt, mert vásárolni kellett egy a 

jogkezeléshez szükséges DELL számítógépet, valamint a könyvkiadások munkáihoz egy 

multifunkcionális HP másológépet és egy kis értékű Apple kiegészítő modult.   

A jogdíjrendszer 2010. év előtt elkészített szoftverjei „0” értékűek. Nemcsak a leírás mértéke, de 

az elavult programnyelv miatt is indokolt a szoftver megújításának napirendre tűzése.  

A befektetési tükörből látható, az eszköz állomány változásának alakulása.   

(Lásd: Eszközök és értékcsökkenésük 2. sz. melléklet; valamint befektetési tábla.) 
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Befektetett eszközként mutatjuk ki azt a kincstárjegy állományt, melyből - a mérlegzáráskor 

rendelkezésre álló információk szerint - nem kell beváltani a következő év során. Az előző évhez 

képes azért kisebb a mérlegérték, mert december 31-én járt le egy lekötés és ez, mint bankszámla 

pénz jelenik meg a kimutatásban. Az óvatosság számviteli elvét szem előtt tartva 57 M Ft 

értékpapírt forgóeszközként mutatunk ki – elsősorban a jogdíj kifizetések fedezeteként, a 

várhatóan alacsonyabb bevételek miatt. Továbbra is probléma, hogy a szervezeteknek - így a 

nonprofit egyesületeknek – 2018 áprilisától nincs lehetőségük elsődlegesen állampapír 

befektetésre – a „szabad” diszkont-kincstárjegyek kamata viszont rendkívül alacsony hozamú.    
 

Készlet a „HUNGART könyvsorozat” meglévő példányainak előállítási költsége.(59.704 eFt).  

Vevőkövetelés a decemberben engedélyezett jogosítási összegek (441 eFt); a bizományba adott 

számlázott monográfiák 26 eFt); valamint az MTVA III. negyedévi sugárzási díja (5.836 eFt). 

Egyéb követelésből 203 eFt a belföldi és külföldi jogdíj túlfizetés; 362 eFt törölt, jóváírt jogdíj.   
 

A BB elszámolási betétszámla záró értéke 12.292 eFt volt. Az év végén lejárt értékpapírok miatt 

a CIB számla 95.347 eFt; a KINCSTÁR bankszámlája 1.380 eFt egyenleggel zárt. A 

készpénzforgalom csak a legszükségesebbekre korlátozódik, a házipénztár záró egyenlege 

179.610- Ft volt.   

A költségek aktív időbeli elhatárolását a törvényi előírások szerint végeztük el. (Következő 

időszaki biztosítások, gps-díj, program up-datek) Bevételi elhatárolás az értékpapírok tárgyévre 

jutó, időarányos kamata.  

 

FORRÁSOK 

 Rövid lejáratú kötelezettségek  410.589 eFt 

  részletezés: 

  Belföldi szállítók 77 eFt 

  Külföldi jogosult számlája  1.387 eFt 

  Befizetendő ÁFA 12. hó 1.014 eFt 

  SZJA kötelezettség 12. hó 2.130 eFt 

  Jogdíjak és bér, tdíj SzocHo 12. hó 2.486 eFt 

  Cégautó adó IV. név 33 eFt 

  Társadalombiztosítási kötelezettségek 12. hó 312 eFt 

  Visszajött ismételten utalandó jogdíj + DACS 795 eFt 

  Felosztott, felosztandó járulék   105.013 eFt 

  Függő és kifizethető jogdíj  296.171 eFt 

    2019. évi felügyeleti díj       1.171 eFt 

   

 Passzív időbeli költség elhatárolások tételei                                                    2 .222 eFt     

   - Sun Palace közmű költségek       99 eFt 

    - posta és futárszolgálat         116 eFt   

   - telefonköltségek         30 eFt 

     - 2019.évi szervezeti jogdíjak       654 eFt 

   - marketing felmérés       171 eFt 

    - értékpapír számla díj         37 eFt    

   - ügyvédi munkadíj december       675 eFt 

   - a 2019. év könyvvizsgálói díja       440 eFt 

    

Passzív időbeli elhatárolás bevételeként mutatjuk ki a beérkezett, fel nem osztott sugárzási (TV) 

jogdíjak kezelési költségét (3.066 eFt), a decemberben beérkezett, kiszámlázott követő jogdíj és 

többszörözésre jutó kezelési költségeket (558 eFt és 76 eFt); valamint az átsorolt, előző években 

hosszú lejáratú kötelezettségként kimutatott öt éven túli jogdíjkezelési összeget (8.699 eFt).       
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1.2 Eredmény-kimutatás adatainak változása 

 

 1000HUF Előző 

időszak 

Tárgyidőszak Változás 

%-a 

I. Értékesítés nettó árbevétele 265 179 218 407 -17.64 

 ebből- belföldi jogdíjak árbevétele  207 708 202 121 -2.27 

          - külföldről érkezett jogdíjak árbevétele  57 471 16 286 -71.66 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 

III. Egyéb bevételek 15 439 22 793 47.63 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 249 649 210 302 -15.76 

V. Személyi jellegű ráfordítások 37 922 36 461 -3.85 

VI. Értékcsökkenési leírás 2 531 2 281 -9.88 

VII. Egyéb ráfordítások 148 34 -77.03 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE - 9 632 - 7 878 18.21 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 4 021 2 108 - 47.58 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 36 55 52.78 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 3 985 2 053 - 48.48 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - 5 647 - 5 825 - 3.15 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY - 5 647 - 5 825 - 3.15 

 

    

Az előzőekben (8. oldal) bemutatott jogdíj bevételekkel és az eredmény-kimutatás adataival 

kapcsolatban szükséges megemlíteni, hogy a galériás és jogosítási árbevételek csökkenését 

ellensúlyozta az üres-hordozók és a kábel TV jogdíjak magasabb átutalt összegei. A külföldről 

kapott jogdíjaknál látható - évek közötti - jelentős különbség oka, hogy 2019. évben nem érkezett 

korábbi időszakokat érintő, visszamenőleges – nagy összegű - jogdíj átutalás. Nettó árbevétel a 

külföldi társszervezetek és a Hungart kezelési költségei közötti különbözet. (525 és 432 eFt)  

 

Számviteli szempontból a reprográfiai és az üres-hordozó bevételek inkább az egyéb bevételek 

közé sorolandók; de a SZTNH felügyeleti díj számítása és beszámolója miatt célszerűbb továbbra 

is nettó árbevételként kimutatni. Hasonló, de az előbbiekkel szemben ellentétes irányú besorolás 

célszerű, az archiválási (öt éven túli újrafelosztás) korábban nem érvényesített kezelési díjak 

bemutatásánál. Ezek „Egyéb bevételek” melyek elmúlt kétévi összege 8.254 és 7.880 eFt volt.  

További egyéb bevételi tétel a jogdíj SzocHo-t (EHO-t) ellentételező, számlázott egyéni kezelési 

költség (14.424 és 14.633 eFt) és a monográfiák eseti eladásának bevétele (1.015 és 229 eFt).  

 

A Pénzügyi bevételeknél 2.104 eFt volt a különböző kincstárjegyek tárgyévre jutó hozama. 

Az deviza áringadozások miatti árfolyam-különbözet egyenlege (51 eFt) veszteség. Egyéb 

ráfordítás - gépjármű adó teljes évi összege (132 eFt), amely csak 33 eFt a költség átsorolás miatt.  

A korábbi évekhez képes az új számviteli politikának megfelelően a közösségi célú 

támogatásokat a közvetített szolgáltatások soron; illetve a korábbi járulék felosztásából eladott 

monográfiák készletérték különbözetét a járulék kötelezettségekkel szemben számoltuk el.  

 

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

jogdíj tételeket az átláthatóság érdekében – kiemeltük az eredmény-kimutatás megfelelő soraiban.  
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A következőkben bemutatjuk a főbb mérlegtételek összetételének változását és a vállalkozási 

szférában szokásos, de az Egyesület gazdálkodására is értelmezhető mutatószámok számított 

értékét. 
 

1.1. Kiemelt, összegző mérlegtételek és azok megoszlása  
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 80.45 53.59 

Immateriális javak 0.00 0.00 

Tárgyi eszközök 16.24 16.53 

Befektetett pénzügyi eszközök 64.21 37.06 

Forgóeszközök 18.95 46.15 

Készletek 9.70 11.81 

Követelések 0.39 1.36 

Értékpapírok 0.00 11.37 

Pénzeszközök 8.86 21.61 

Aktív időbeli elhatárolások 0.60 0.26 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
 

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke 18.11 15.86 

Jegyzett tőke 0.00 0.00 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 

Tőketartalék /tőkeváltozások eredményből 19.18 17.01 

Eredménytartalék 0.00 0.00 

Lekötött tartalék 0.00 0.00 

Értékelési tartalék 0.00 0.00 

Adózott eredmény - 1.07 - 1.15 

Céltartalékok 0.00 0.00 

Kötelezettségek 79.44 81.25 

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 

Rövid lejáratú kötelezettségek 79.44 81.25 

- ebből jogdíj kötelezettség (59.12) (58.61) 

- ebből járulék kötelezettség (18.65) (20.78) 

Passzív időbeli elhatárolások 2.45 2.89 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
 

 

A mérleg eszköz oldalán a befektetett és forgóeszköz pénzügyi tételek, valamint a pénzeszközök 

változása az év végi értékpapír lejárat és beváltás következménye.  

A forrás oldal változásait a tárgy évi veszteség, a rövid lejáratú kötelezettség és a passzív 

elhatárolás sorai eredményezik. A járulékokból megvalósított monográfiák előállítási értéke – 

leltár alapján – a készlet értéke, a készlet-változást 2014. év után a kötelezettségek terhére is 

kimutatjuk. Ezért a korábbi évekre vonatkozóan forrás átstrukturálás történt.  

A passzív időbeli elhatárolásoknál a „kifutó” archiválási kezelési költség okoz változást.   
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1.2. Vagyoni helyzet 

Befektetett eszközök használhatósága 

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 

59.1 %-át, a tárgy évben 57.7 %-át tette ki _ döntően az ingatlan nyilvántartási értéke alapján.  

Az immateriális javak, valamint az irodai gépek és berendezések nettó érték aránya lényegében „0” 

(nulla). Nettó értéke a több mint tíz éves gépjármű maradvány értékének és a 2019. évben vásárolt két 

eszköznek van. 

Befektetett eszközök fedezettsége 

A befektetett eszközök záró állományát mind a két évben a saját tőke összegét meghaladóan belső forrás 

az előző évben 22.54 %-ban, a tárgyévben 29.60 %-ban fedezte. 

Tőkeerősség 

A HUNGART VMKJT EGYESÜLET saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 18,11 %, 

a tárgyévben 15,86 % volt. A csökkenést a veszteség elszámolás és a forrás oldali rendezés okozta. 

Tőkeszerkezeti mutató 

A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évben a saját tőke 438,7 %-át, a tárgyévben 512.4 %-át tették ki.  

 

 

1.3. 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 0.12, a 

tárgyévben 0.42 volt.  

Likvid eszközök aránya 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 9.2 %, a 

tárgyévben 34.3 % volt. 

Hosszú távú likviditás 

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

évben 0.24, a tárgyévben 0.57 volt.  

Kötelezettségek és likvid eszközök 

A fordulónap likvid eszközök állománya (értékpapírok, követelések, pénzeszközök) kiegészítve a 

nyilvántartott készletértékkel teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. A készlet nélküli mutatószám 

érték 87,63 %. 

 

 

1.4. Jövedelmezőség 

Bevételek alakulása 

Az egyesület teljes naptári évre számított összes bevétele az előző évi 284.639 eFt-ról a tárgyévben 

243.308 eFt-ra csökkent; az egyszeri, kiugróan magas 2018. évi külföldi bevételnek köszönhetően. A 

„torzító” külföldi bevételt kiszűrve a 2018. évi (239.302) bevételhez képest 4.006 eFt növekedés látható.  

Adózott eredmény 

A tárgyévi számviteli eredmény (-5.825 veszteség) 178 eFt-tal magasabb az előző évinél (-5.647 eFt). 
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1.5. Cash-flow 
 

 Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési 

cash flow 1-13.sorok) 100 417 -77 992 

1 Adózás előtti eredmény (+-) - 5 647 - 5 825 

2 Elszámolt amortizáció (+) 2 531 2 281 

3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-) 0 0 

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

5 Befektetett eszközök értékesítési eredménye (nyereség -, veszteség +) 0 0 

6 Szállítói kötelezettség változása (+-) 390 291 

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-) 114 902 -7 382 

8 Passzív időbeli elhatárolás változása (+-) - 13 969  1 743 

9 Vevőkövetelés változása (+-) 218 -4 350 

10 Forgóeszközök (vevő köv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-) - 848 - 66 585 

11 Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)  2 840  1 835 

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

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

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

(Befektetési cash flow 14-16. sor) - 6 889 149 883 

14 Befektetett eszközök beszerzése (-) - 6 889 0 

15 Befektetett eszközök eladása (+) 0 149 883 

16 Kapott osztalék, részesedés (+) 0 0 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

(Finanszírozási cash flow, 17-27. sor) - 63 127 - 9 256 

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 0 0 

18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+) 0 0 

19 Hitel és kölcsön felvétele (+) 0 0 

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszűntetése, beváltása (+) 0 0 

21 Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 0 0 

22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőke-, forrásrendezés) (-) - 21 846 -9 256 

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

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

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

26 Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 0 0 

27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (+-) - 41 281 0 

IV Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) - 30 401 62 635 
 

 

A Cash-Flow kimutatás tételeinek tárgyévi főbb változásait a már többször említett év végi 

értékpapír lejárat és annak bankszámlán történt pénzbeli jóváírása eredményezte. 

 

Budapest, 2020. május 29. 

Összeállította: Holocsi Ferenc  
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1. számú melléklet 

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület működési 

költségvetésének alakulása 2019. év  

 
 Bevétel (eFt) 

2019. terv/ 2019.év 

Jogdíj tételek (nettó) 

10.000 16.286 Külföldi jogdíj devizában /címzett bevétel 

55.000    49.342 4%-os szerzői jogdíjból befolyt összeg  

40.000 31.159 4%-os járulékból befolyt összeg / közösségi célú bevétel  

19.000 14.774 Többszörözési jogdíj /jogosítás 

20.000 19.321 TV sugárzási jogdíj /címzett bevétel 

27.680 27.680 Reprográfiai Szövetség /reprográfiai jogdíj 

33.058 33.058 Artisjus /üres hordozó 

26.167 26.167 Artisjus /kábel-TV jogdíj 

1.000 229 Egyéb bevétel /Monográfia eladás  

50 60 Jogdíj késedelmi kamat; költségtérítések 

1.600 2.108 Értékpapír-, bankkamat (PÉNZÜGYI BEVÉTELEK) 

14.000 14.633 Kiszámlázott nettó EGYÉNI kezelési költség 

7.804   8.311 Elhatárolás és újra felosztási kezelési költség 

 255.359  243.128       Összesen  

 

Költségekre felhasználható  

 2019. terv/Elhatárolt/2019.tény 

Jogdíjak kezelési költsége 

400 0   432 Külföldi társszerv. (kezelési költség % különbözet) 

12.100 - 73 10.782 Követő jogdíjból (4%) befolyt összeg 22%-a 

8.800 0 6.855 Járulékból (4%) befolyt összeg/22%-a 

 4.180 353 3.604 Többszörözés, reprodukálási jogdíj (jogosítás) /22 % 

4.400 - 100 4.151 TV sugárzási díjak /22%           

4.152 0 4.152 Reprográfiai jogdíj 2018. év után/15%            

4.959 0 4.959 ArtisJus (2018. évi üres hordozó)/15% 

3.925 0 3.925 ArtisJus (2018.évi kábel TV)/15%           

7.804 0 7.879 Elhatárolt; újra felosztás /Archiválás kezelési költsége              

1.050 0 281 Egyéb bevételek (Casco, perköltségek, monográfiák) 

1.600 0 2.108 Elszámolt kamatok (Értékpapír- pénzügyi bevétel)   

53.370 180 49.128 Összesen                               

 

Kiadások 2019. január - december /nettó   

 SZEMÉLYI KIADÁSOK    

Kiadások (eFt) 

         2019. terv/ 2019. tény 

Bérköltség (terv 2-2 fő teljes és hat órás       16.382       15.846 

Egyszerűsített foglalkoztatás_közteherrel 0   194 

Tiszteletdíj/Elnök, Elnökhelyettesek, FB elnök  6.423 6.394 

Személyi kifizetések járuléka 17,5% (félévig 19,5%)    4.115    4.110 

Kiküldetés (Berlin CISAC)  250 140 

Reprezentáció  100 54 

Telefonhasználatok közterhe  30 22 

A/Személyi jellegű ráfordítások összesen 27.300 26.760 
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Kiadások 2019. január - december /nettó    

  DOLOGI KIADÁSOK 

Kiadások (eFt) 

          2019.terv/ 2019. tény  

Sun Palace rezsi díjak (fűtés, áram, víz, közös ktg.)             1.200            975 

Irodaszer, karbantartó anyag 400 403 

Gépkocsi üzemeltetés (tankolás, karbantartás, bizt.) 800 836 

Postaköltség  1.500   1.406 

Telefon, Internet 660 629 

Futárszolgálat, taxi 80 47 

Bérleti díjak (Iroda, postafiók, közgyűlések)      1.220     1.216 

Gép- és egyéb karbantartás          100        133 

Hirdetés, marketing, piackutatás 200 196 

Szakkönyv, újság, katalógus;  0 0 

Honlap karbantartás, domain díj, program update 150 157 

Fordítás  100 125 

Tagdíjak (MIE, GESAC, SUISA, EVA, Jogdíj Szöv.) 2.000 1.982 

Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 6.060 6.340 

IT felügyelet, Szoftverkarbantartás      2.450    2.305 

Oktatás, tanfolyam   30 30 

Jogi képviselet 7.980 7.960 

Jogdíj feldolgozási díj  4.750 4.005 

Értékpapír kezelési költség  190 165 

Bankköltség 2.000 2.414 

Illetékek, hatósági díjak, végrehajtás  30 5 

Árfolyamveszteség, késedelmi kamatok 50 55 

SZTNH Felügyeleti díj 1.250 1.171 

B/Anyagjellegű ráfordítok összesen  33.180 32.555 

    

Informatikai fejlesztés - programok    0 0 

Eszköz beruházások/Dell számítógép 0 276 

Kis összegű eszközök 0 0 

Sun Palace technikai és eszközfejlesztés 600 235 

C/Fejlesztési kiadások  600 511 

    

D/Összes ráfordítás /A+B+C/ 61.080 59.826 

E/ Ráfordításra fordítható BEVÉTEL 53.370 49.128 

MŰKÖDÉS EREDMÉNYE (E-D)  - 7.710 - 10.698 

Könyvkiadással összefüggő korrekció 7.710 7.062 

KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY  0   - 3.636 

Bevételben megtérülő RÁFORDÍTÁS   

Szerzői díj 19,5;17,5 % SzocHo = Egyéni ktg.  14.000 14.633 

 

 

    A költségek egy havi átlaga 4.986 eFt; kiadás az összes bevételhez viszonyítva 24,61 %  

 

    Összeállította Holocsi Ferenc 2020. május 29. 
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ALAPFELADATOK 

Egyéni jogosultnak kifizetett jogdíj:  131.482 eFt 

Belföldi szervezetek/jogosultak/ jogdíja:     9.907 eFt 

Külföldi szervezetek/de egyének/ jogdíja:     1.925 eF  

Külföldi TÁRSSZERVEZETEK:      14.385 eFt  

ÖSSZESEN:      157.699 eFt   

 

MŰVÉSZETI SZERVEZETEK támogatása 4% járulékból 4.000 eFt   

/2019. május 30-i döntés alapján   (Négy szervezet egyenként 1.000 eFt) 

Az ARCHIVÁLÁS 20 %-a 6.302 eFt  _  MAOE + három szervezet 500-500 eFt;  

 

A három megjelent új monográfiára és a könyvbemutatóra; korábbi kötetek újranyomására  

2019. évben 18.328 eFt keret állt rendelkezésre. (2019. május 30-i döntés) 

2019. évi felhasználás:10.292 eFt három új monográfia; 450 eFt utánnyomás;  

Írók Boltjában könyvbemutató 988 eFt. 

A könyvkiadás indokolt közvetlen költségein felül a járulék összegéből kell fedezni a 

könyvkiadásokhoz kapcsolható, az azzal összefüggő tételeket (2019. március 12-i határozat)  

A kapcsolódó költségek tervezett összege 7.710 eFt volt;  

az átterhelt  költségek tényleges összege 7.061 eFt volt.(lásd melléklet) 

 

Támogatási politika szerinti szociális célú kiadások (utalás MAOE-nak): 

70 éven túli járulék 10 %-a  3.337.528- Ft  

Kábel TV 5 %    1.112.113- Ft   

Üres hordozó 5 %   1.404.970- Ft 

Reprográfia 5 %   1.176.391- Ft   

Archiválás 5 %   1.575.617- Ft 

ÖSSZES SZOCIÁLIS          8.606.619- Ft   

 

A támogatási politika alapján kulturális cél nem volt; NKA-nak nem kellett utalni. 

Az archiválás egyéb kulturális célú szervezeti támogatási összege 6.302.467- Ft volt. 

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

FORRÁSOK; vagyon elemek 

Bankszámla, pénztár                  13.852 eFt 

Lejárt értékpapír 12.31-én         95.347 eFt  /Lekötés újra 2020. január első napjaiban 

Értékpapír év végi állomány    243.728 eFt  /Várható kamat kb. 2 millió Ft – 2020.évben 

Vevők számla tartozása                6.303 eFt  / Döntően az MTVA III. névi összege miatt) 

Jogosultaknak túlfizetés                 203 eFt 

Visszajövő jogdíj  törlése                362 eFt 

 

KÖTELEZETTSÉGEK 

Szállítói számlák                            1.464 eFt 

Visszafizetés téves külföldi jogdíj      68 eFt 

Visszajött, 2020. újrautalt jogdíj     727 eFt 

Adók, járulékok 12. hó                  5.965 eFt 

Tárgy évi elhatárolt költségek      2.222 eFt  

 

Összes Bevétel után fizetendő SZTNH felügyeleti díj 1.170.954- Ft  

 

Rendszeres havi költség 4.943 eFt  
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KIMUTATÁS A 2019. ÉV KÖNYVKIADÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEIRŐL 

 

 

A tervezett Működési veszteség /- 7.710 eFt/; kompenzálása a járulék felosztás terhére. 

 

 

Az Elnökség 2019. március 12-i határozata alapján a költségvetés kiegyensúlyozása érdekében 

a 2018. évben beérkezett járulék terhére elszámolandó; ténylegesen elszámolt, könyvkiadással 

összefüggő tételek: 
 

     eFt    Ft        Ft 

 

  

RÖVID ÖSSZEGZÉS  

 

2019. évben mind a személyi, mind a dologi kiadásoknál 550-600 eFt „megtakarítás” történt a tervezett 

költségvetéshez képest. 

Személyi oldalon, elsősorban Tóth Zsuzsa foglalkoztatása és szeptemberi kilépése miatti a kevesebb 

összeg /2020. évben a 8 órás újrafoglalkoztatása miatt ez ellenkező előjelű változást okoz/ 

A dologi kiadásoknál a 4 % jogdíj-feldolgozás alacsonyabb összege - a tervezetthez és a korábbi évekhez 

képes kisebb - galériás bevétel következménye. (Annak ellenére, hogy folyamatos a kötelezettek 

felderítése _ nem is eredménytelenül) Egy-két tétel 100-200 eFt megtakarítása ellensúlyozta pl. a 

bankköltség magasabb összegét (jelentősen több jogosultnak történt banki utalás) 

A kiadások megtakarításai azonban nem tudták kompenzálni a bevételek _tervezethez képes_ 12 millió Ft 

elmaradását. (Nem csak a galériás, de a jogosítások vonatkozásában is kevesebb a bevétel) 
Az értékpapírok kamata több mint a tervezett, de messze van a korábbi évek 7-8 millió Ft-jától. 
A tervezetnek megfelelő költség áthárítás sem volt elegendő a működési veszteség elkerülésére.  

       

     

 

 
 
 

Összeállította: Holocsi Ferenc     Budapest, 2020. május 29.   

 

KIADÁSI TÉTEL 2019. 

terv 

% 

arány 

4% Járulék 

elszámolás 

TERV 

  

2019. év 

költségei 

% 

arány 

Költségek 

 %-os 

arány 

szerint   

Sun Palace bér 1.995 90% 1.795.500  1.394.999 90% 1.255.499 

Sun Palace megbízás /Terv a bérben   90% 0  193.600 90% 174.240 

Sun Palace közteher   367 90% 330.683  262.425 90% 236.183 

Falk Miksa utca Iroda dolgozóinak 

könyvekkel összefüggő munkája  

 

384 

 

100% 

 

384.294 

 620.400  

100% 

620.400 

Elnöki tiszteletdíj 5.972 40% 2.388.734  5.971.836 40% 2.388.734 

Tiszteletdíj közteher  1.102 40% 440.789  1.101.972 40% 440.789 

Sun Palace rezsidíjak    1.200 75%     900.000  974.997 75% 731.248 

Sun Palace telefonok       360 75%       270.000  353.784 75% 265.338 

Gépjármű üzemeltetés  800 75% 600.000  836.131 75% 627.098 

Sun Palace technikai fejlesztés 500 100% 500.000  234.990 100% 234.990 

Sun Palace fenntartási költség 100 100% 100.000  87.000 100% 87.000 

ÖSSZESEN 12.780  7.710.000  10.633.530  7.061.519 
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A HUNGART költségeinek bemutatása az 5. számlaosztály szerint 

 
FKV MEGNEVEZÉS  Összeg   eFt 

  2017. év   2018. év   2019. év 

5110 Üzemanyag  162  210    45   

5111 Energia költség (áram-, vízdíj, fűtés) 428 618 126 

5112 Közös költség (Sun Palace) 459 454 118 

5113 Karbantartó anyagok (pl. gépjármű) 175 93 101 

5114 Nyomtatvány, irodaszer  281 370 333 

     

520 Postaköltség (jogosultak értesítése) 1 133  1 385 1 406 

5200 Telefon, internet 629 635 364 

521 Szállítás (pl. futárposta) 61   70 47 

522 Bérleti díjak 1 201 1 212 1 216 

523 Karbantartási, javítási költség 171 130  86  

524 Hirdetés, piackutatás 32 191 196 

526 Utazási, kiküldetési költségek 141 369 140 

527 Számviteli szolgáltatás  

- ebből könyvvizsgálati díjak 

5 200 

(400)   

5 900 

(700) 

6 340 

(780) 

528 Tagsági díjak (CISAC, GESAC, EVA, SUISA) 2 245 1 775 1 982 

5293 Ügyvédi munkadíj, peres ügyek  7 680 7 680 7 960 

5293 Adatfeldolgozás / 4-5 % jogdíj  4 403 4 406 4 004 

5297 IT felügyelet, szoftverkarbantartás 2 298 2 331 2 305 

5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatások  328 218 312 

 _ Fordítás, Program update, SZTNH tanf./525    

531 Illetékek, végrehajtási díjak 591 32 5 

532 Értékpapír kezelési díj  148 181 165 

535 Biztosítási díjak 154 189 10 

535 SZTNH felügyeleti díj,  1 169 1 392 1 171 

535 Bankköltség 1 928 1 896 2 414 

     

541         Bérköltség, betegszabadság 15 221 14 206 14 062 

543 Megbízási díjak 0  0  17 

555 Tiszteletdíjak 5 408 5 408 4 006 

5590 Telefon SZJA 12 12 10 

5591 Telefon SzocHo(EHO) 17 15  12  

558 Reprezentáció 103 140 54 

560 Szociális hozzájárulási adó/ táppénz 1/3 4 410 3 717 3 528 

     

571 Terv szerinti értékcsökkenés leírás 3 079 2 454 2 281 

572 Kis összegű értékcsökkenési leírás 0 77 0 

     

MINDÖSSZESEN 59 304   57 690 54 816 
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2. számú melléklet 

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület    
1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.         

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 2019. ÉVES ÖSSZESÍTETT 

        
Eszköz Beszerzés Bttó érték Écs% Écs adótv. Écs sztv. Écs össz. Nettó érték 

Immateriális javak               

Jogdíj fejlesztés  2006.08.01 835 000 20,00 0 0 835 000 0 

HONLAP fejl. 2008 2005.05.03 753 000 20,00 0 0 753 000 0 

Számlázó program 2005.06.13 150 000 20,00 0 0 150 000 0 

Repro program 2005.08.02 510 000 20,00 0 0 510 000 0 

Üres kazetta program 2006.05.29 100 000 20,00 0 0 100 000 0 

ABEV-e_program 2006.05.29 200 000 20,00 0 0 200 000 0 

Jogosult NÉV program 2006.05.29 60 000 20,00 0 0 60 000 0 

Leopárd server program 2009.06.30 293 500 20,00 0 0 293 500 0 

HUNGART.org weblap 2009.12.01 2 100 000 20,00 0 0 2 100 000 0 

Banki kapcsolat szoftver 2012.06.15 400 000 20,00 0 0 400 000 0 

Archiválási szoftver 2012.11.01 1 100 000 20,00 0 0 1 100 000 0 

CISAC adatszolgáltatás 2012.11.01 500 000 20,00 0 0 500 000 0 

Reprográfiai bővítés 2012.11.01 240 000 20,00 0 0 240 000 0 

Jelmez program 2013.08.05 160 000 20,00 0 0 160 000 0 

Összesen   7 401 500   0 0 7 401 500 0 

Ingatlanok (123,124)               

SunPalace felújít. 07.03 2009.06.01 104 949 937 2,00 2 098 999 2 098 999 25 500 085 79 449 852 

SunPalace Garázs  2007.03.23 2 500 000 2,00 50 000 50 000 638 630 1 861 370 

SunPalace Tárolók  2007.04.29 1 595 000 2,00 31 900 31 900 404 212 1 190 788 

Összesen   109 044 937   2 180 899 2 180 899 26 542 927 82 502 010 

                

BMW gépkocsi (10%) 2007.07.20 6 291 182 20,00 0 0 5 662 064 629 118 

 

Gépek, berendezések (143)             

GPS rendszer 2007.07.17 233 880 14,50 0 0 233 880 0 

BONECO párásító 2009.03.13 127 050 14,50 0 0 127 050 0 

Teakonyha 2009.03.31 462 000 14,50 0 0 462 000 0 

W-DECO mobiliák 2009.03.31 13 353 600 14,50 0 0 13 353 600 0 

Witmann bútor 2009.04.30 1 352 680 14,50 0 0 1 352 680 0 

Samsung multifunkciós 2009.06.01 341 833 33,00 0 0 341 833 0 

CANON videókamera 2009.06.01 249 917 14,50 0 0 249 917 0 

NIKON digitális fotó 2009.06.01 294 500 14,50 0 0 294 500 0 

Philips TV 2009.06.01 333 333 14,50 0 0 333 333 0 

iMac munkagépek 2009.06.01 1 673 275 33,00 0 0 1 673 275 0 

HUNGART tábla 2009.07.10 134 000 14,50 0 0 134 000 0 

HUNGART molino 2009.09.01 1 360 000 14,50 0 0 1 360 000 0 

DELL server 2014.09.24 568 600 33,00 0 0 568 600 0 

MacBook pro "15 2014.11.19 350 000 33,00 0 0 350 000 0 

Epson nyomtató 2015.06.11 119 500 33,00 0 0 119 500 0 

iPhone 6s plus 2016.04.07 149 134 33,00 14 638 14 638 149 134 0 

DELL hálózat/FALK 2016.04.14 565 000 33,00 59 030 59 030 565 000 0 

DELL Optiplex 2019.09.18 276 000 33,00 26 200 26 200 26 200 249 800 

HP Color Laserjet 2019.09.23 164 490 33,00 14 910 14 910 14 910 149 580 

Összesen   22 108 792   114 778 114 778 21 709 412 399 380 

MINDÖSSZESEN   144 846 411   2 295 677 2 295 677 61 315 903 83 530 508 
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HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület    
1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.        

        

        
KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2016. év    KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2018. év 

Adapter 2016.01.20 20 000   Western H 2018.07.09 25 000 

Asztal,szék 2016.12.15 135 250   Back.ups 2018.08.02 32 000 

  155 250   Kyocera ny. 2018.12.19 20 000 

       77 000 

KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2015. év        
HDD 2015.02.20 17 000   KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2019. év 

Laptop akku 2015.02.19 27 350   Apple TV  2019.09.23 70 500 

Kézi számológép 2015.05.31 4 899         

  49 249       

        
KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2014. év        
Windows 7  2014.10.17 35 000          

Office 365 nap 2014.12.17 37 160         

Számla Kompakt 2015 2014.12.18 6 000         

Easus Backup 2014.11.08 49 160       

  127 320      

        
KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2010. év       
Windows licence 6 db 2010.04.20 97 080          

Office 2008  2 db 2010.04.20 110 150          

Samsung laser CLP-310 2010.04.20 49 976          

Samsung multilézer CLX 2010.04.20 85 990          

APC szünetmentes 2 db 2010.04.20 45 810          

  389 006         

        

KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2011. év    RÉGI SZOTVER  

DAHLE iratmegsemmisit 2011.02.02 18 848   Office XP 2002.03.06 99 900 

Görgős székek 2 db 2011.08.02 95 108   Office 2000 2002.06.05 118 000 

Spektra lámpa 2011.11.11 6 698   Jogdíj RÉGI  2002.06.03 348 000 

APP.iphone 2011.11.24 31 104   TV jogdíj p 2003.12.01 200 000 

  151 758   Első WEB 2004.10.01 504 000 

     SQL progr. 2004.10.18 156 000 

KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2012. év      1 425 900 

Molnárkocsi 2012.05.16 4 961      

Airport Extreme Base St. 2012.06.05 45 000      

Samsung CLT-R409 2012.06.01 29 004      

Ikea asztal 2012.06.15 8 346      

  87 311      

        

KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2013. év    NULLA ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 

Windows 7  2db 2013.11.05 64 000   KX-FM fax 2001.03.12 79 992 

Samsung CLT nyomtató 2013.02.08 28 094   MIELE orsz. 2010.01.14 43 992 

Samsung CLT nyomtató 2013.03.25 26 484   Bukszus 2010.08.30 45 600 

  118 578     169 584 
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HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület  

Befektetési tükör  
 

 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke mérlegtételenként:  
 

Bruttó érték alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 

Záró 

Szellemi termékek 7 402 0 0 0 7 402 

Immateriális javak összesen 7 402 0 0 0 7 402 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 109 045 0 0 0 109 045 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 27 959 441 0 0 28 400 

Tárgyi eszközök összesen 137 004 441 0 0 137 445 

 

 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése mérlegtételenként: 
 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 

Záró 

Szellemi termékek 7 402 0 0 0 7 402 

Immateriális javak összesen 7 402 0 0 0 7 402 

Ingatlanok és jogok 24 362 2 181 0 0 26 543 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 27 256 100 0 0 27 356 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 41 618 2 281 0 0 53 899 

 

 

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlása mérlegtételenként: 
 

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 

Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Teljesítési 

.arány 

Egyéb Összesen 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 2 181 0 0 0 2 181 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 100 0 0 0 100 

Tárgyi eszközök összesen 2 281 0 0 0 2 281 
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3. sz. melléklet 

 

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2019. év 

 
MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt) 

Tisztség Előző év /2018/ (1) Tárgyév /2019/ (2) 

Elnök, elnökhelyettesek, FB elnök 5.408 4.006 

Vezető tisztségviselők járulékai 1.055 741 
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen: 6.463 4.747 

 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt) 

 Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 284.639 243.309 

ebből:   
C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. 

alapján átutalt összeg 

0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális 

alapjaiból, illetve a Kohéziós alapból 

nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F) 284.639 243.309 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 290.286 249.134 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 37.922 36.461 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 290.286 249.134 

K. Adózott eredmény - 5.647 - 5.825 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (2005. évi LXXXVIII. 

tv-nek megfelelően) 

  

 
 

 

 

Erőforrás ellátottság mutatói mutató értéke mutató teljesítése 

Ectv 32§ (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000 Ft] 263.974 IGEN 
Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]      0,00   nem 
Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥0,25] 0,12 nem 

Társadalmi támogatottság mutatói  

Ectv 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02] 0,00 nem 
Ectv 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5] 1,00 IGEN 
Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő] 0 nem 

 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a közhasznúsági szempontoknak 2018. és 2019. 

évben a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület megfelelő mértékű 

erőforrással (Ct. 32.§ (4)bek.), és megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ct. 32.§ (5)bek.) 

rendelkezett; függetlenül attól, hogy nem rendelkezik közhasznú besorolással. 


