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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 Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasá-

gát-t, mint jogkezelő egyesületet.     

 

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

szek -, valamint e művészek jogutódjai, vagyis a jogosultak szerzői jogainak védelmét fokozottan 

érvényesítse belföldön és külföldön egyaránt.  

 

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

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

célszerinti tevékenysége megfelel az 1997. évi CLVI. törvényben foglalt előírásoknak a közhasz-

núsági besorolás az Egyesület számára nem jár számottevő előnnyel, ezért elfogadták annak meg-

szüntetését. 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. feje-

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

alapvető célszerinti tevékenységhez – kapcsolódik a művészeti társszervezetek támogatása, to-

vábbá 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 - a 2014. gazdálkodási 

évben nettó 25 majd a második félévtől 22 és 15 %-os kezelési költséghányadból lehetett fedezni.  

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, 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 volt 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. 

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

addigi egyszerűsített éves beszámoló helyett 2012. évtől éves beszámolót kell készíteni.  

A törvény 89.§ (12) bekezdése szerint a beszámoló összeállítása során figyelemmel kellett len-

nünk az „un.” Civil törvény /2011. évi CLXXV. tv./ előírásaira is, különös tekintettel a közhasz-

nú 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 történt válto-

zásról a későbbiekben részletezetten számolunk be.  

Az adatok a számviteli előírások szerint csak részben 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 tárgy évben realizált bevétel, amely az alaptevékenység és 

vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is; költségei az alapte-

vékenység 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 előállítási költségen mutatjuk be. 

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

tóan nem értékesítjük 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 kamatot, vagyis névértéken tartjuk nyilván.  

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

rint, továbbá a felügyelet előírása alapján végzi.  

Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása 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 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 szám-

viteli politikáját is. Az elkészített dokumentum tervezeteket többszöri egyeztetési fordulót köve-

tően véglegesítették és alkalmazásuk kötelező jellegű elvárásként fogalmazódott meg. 

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

sok vonatkozásában; hanem azok nyilvántartása tekintetében is.      

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

január 1-től; a beszámolásokat illető változásokat a 2014. évi beszámoló során kell először alkal-

maznunk különös tekintettel a szokásos mérlegen felüli felügyeleti beszámolóra. 

Az évközben elfogadott és bevezetett változások az eddig alkalmazott és kialakított gyakorlat 

átgondolására továbbá megváltoztatására késztetettek bennünket; ahhoz ugyanis, hogy meg tud-

junk felelni a 2015. évtől érvényes elvárásoknak már tárgyévben módosítnunk kellett eddigi gya-

korlatunkon. 

 

A felügyelet előírta a HUNGART részére; hogy csak a pénzügyileg rendezett jogdíj bevételeket 

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

jakat – melyekre a számviteli törvény értelmében időbeli elhatárolást alkalmaztunk a pénzügyi 

teljesítés időszakában mutassuk be.  

Egyesületünknél a más jogkezelőktől – felosztás után – kapott jogdíjak; illetve a IV. negyedévi 

műtárgy értékesítések jogdíjak realizálása tárgyévet követő március végéig történt meg; ennek 

megfelelően határoztuk meg korábban a mérlegzárás időpontját. 

2014. évben tehát nem számolhattuk el 111.857 eFt bevételt többet között az évre vonatkozó Ar-

tisjustól kapott üreshordozó és kábel 54,6 millió; a reprográfia 28,7 millió és a 2014. IV. negyed-

évi 19,2 millió követő jogdíjat; valamint 4,5 millió sugárzási díjat. Ezek az összegek árbevételünk 

50 %-át jelentették volna. 2013. évben időbeli elhatárolás bevétele 92,5 millió Ft volt. 

Észrevételezték azt a gyakorlatunkat is, hogy ráfordításként nem számoltunk el minden - a besze-

dett bevételek után járó a jogosultakat illető jogdíjat a tárgyévben – csak azokat melyek ténylege-

sen költségként felmerültek - függetlenül attól, hogy az esetek jelentős hányadában nem lehet 

kifizetni az összeget; mert hiányoznak a teljesítéshez szükséges feltételek.  

A bevételek elszámolásának elmaradása és a jogdíj ráfordítás kimutatása együttesen eredményez-

te a 132 milló Ft tárgyévi veszteséget. Az el nem számolható bevételek azt is eredményezték; 

hogy az érvényesíthető kezelési költség bevételek nem fedezték a működési kiadásokat. 

A korábban passzív időbeli elhatárolásként kimutatott következő évben várhatóan kifizetésre ke-

rülő jogdíjakat a továbbiakban rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatnunk eltekintve attól, 

hogy öt évre visszamenőleg tartjuk nyilván a jogdíjat és őrizzük meg forrását; majd az elévülési 

idő letelte után újra felosztjuk az összeget.  

Annak érdekében, hogy a nyilvántartásnak megfelelő teljes jogdíj kötelezettség megjelenjen a 

mérlegben a saját tőkével szemben kellett az egy éven túli jogdíj összeget előírni 218 M Ft-tal. 

A tőkeváltozással szembeni rendezést indokolja; hogy hosszú évekre visszamenőleg a felügyeleti 

eljárás által is elfogadott éves beszámolókkal kapcsolatban észrevétel nem volt. 

Összegezve az eddig leírtakat a tárgyévi beszámoló adatai – a működési ráfordítások kivételével - 

nem összehasonlíthatóak az előző évi adatokkal.                                         

 

Végezetül meg kell említeni a jogdíj-kezeléssel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek ala-

kulását. Az általánosságban meghirdetett adminisztrációs terhek csökkenése nem valósul meg, sőt 

jelentősen növekszik. A jogdíjakkal összefüggő különböző megközelítésű és mélységű kimutatá-

sok elkészítése rendkívül idő- és munkaigényes; a napi jogkezelést nem segíti elő. 
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A JOGKEZELÉS ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖRNYEZETE 
 

Az elmúlt négy évben a lassan oldódó pénzügyi és annak nyomán kialakult gazdasági válság ha-

tása mai napig érezhető a jogkezelési tevékenységben. A válságot követő évtől számítva az elsőd-

leges jogdíjak bevétele kb. 40 %-kal esett vissza és az utóbbi évek 75-80 millió Ft bevétele stag-

nálónak mondható. A bevételi arányokat vizsgálva szinte egyenlővé vált az elsődleges (közvetlen 

beszedésű) és másodlagos (felosztásra átvett) jogdíjak aránya. 

   

Évek óta nehezíti az Egyesület jogkezelési tevékenységét a galériák fizetési fegyelmének elégte-

lensége – ebben a tekintetben egyes az „un.” jelentős műkereskedők az élenjárók. A folyamatos 

felszólítások ellenére sem, vagy csak jelentős késedelemmel fizetnek és sokszor peres eljárást is 

kezdeményezni kell 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.  

Az említett jogdíj-követelésekkel kapcsolatban elhúzódó peres eljárásra kell számítani. 2014. 

évben a peres ügyeket követő  végrehajtás elrendelése után a 14,9 millió forint tőketartozásokra 

8,2 millió forint kamat jutott, mely jogdíjak elszámolása és feldolgozása megtörtént. 

A megalapozott jogi munka eredményeképp a peres követelés kb. 5 millió forint, de van olyan 

per is folyamatban, ahol nem ismert a pertárgy értéke, mert az adott galéria  adatszolgáltatást sem 

teljesített. 

 

A jogkezelés szabályozási környezete sem vált egyszerűbbé, könnyebbé és támogatottabbá. 

A szerzői jogi törvény módosítása az értékesített műtárgyak után 2012. évtől 5 % mérték helyett 

csak 4 % jogdíjat vezetett be. A csökkenés 20 %-os mértékű. 

A 2014. évi tervezésnél 25 %-os kezelési költséggel kellett kalkulálnunk, mivel a felügyeleti ál-

láspont az volt, hogy a befektetési kamatok nem használhatók fel a működési kiadások fedezeté-

re. Ez az álláspont évközben megváltozott, ezért visszatértünk a 22 %-os mértékre az elsődleges 

jogdíjak esetében.    

A bevételhez képest a jogosultaknak kifizetett évi 110-120 millió Ft közötti kifizetés az Egyesület 

- ebben a tekintetben eredményes tevékenységét mutatja. 

Nem szolgálja a jogosultak érdekét a jogdíj kifizetéseket terhelő 27 %-os EHO mértéke, emiatt 

kellett bevezetni az EHO-t ellentételező egyéni kezelési költség elszámolást.   

Az említett felügyeleti beszámolási kötelezettség; valamint a 2016. évben életbelépő EU szabá-

lyozás az adminisztrációs és adatszolgáltatási terhek ugrásszerű növekedésével jár. 

 

Korlátozottabbá vált az Egyesület közvetlen művészeti támogatási tevékenysége a másodlagos 

jogdíjak meghatározott részének NKA-nak való kötelező átadása következében.  

Már 2012. évben megtört az 1998. évben kezdett – már hagyományos – ösztöndíj-program, mert 

az erre szánt összeget a HUNGART az NKA-nak utalta, ott pedig nem valósult meg az ösztöndí-

jak kiosztása. Az átvett – másodlagos felosztású – jogdíjak 7 % kulturális célú hányadát, valamint 

az újra-felosztott öt éven túli jogdíjak 12,5 %-át át kell adni a Nemzeti Kulturális Alapnak. 2013.-

2014. évben tovább szűkült ez a keret, mivel a másodlagos jogdíjakból (reprográfia, üres hordo-

zók és kábel TV) – az évközi jogszabály-változás miatt eleve 25 %-kal kevesebb összeg jutott 

Egyesületüknek. Ezeknek az összegeknek a sorsa nem átlátható, mert a közös alapból -  bármi-

lyen kulturális célra fordítódhattak - nem ellenőrizhető, hogy a forrást megteremtő terület javára 

milyen mértékben történt juttatás.  

Az NKA nem tájékoztat; nem számol be a felhasználásról. 
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A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

 

Az Egyesület tevékenységének mérleg szerinti eredménye 132 millió Ft veszteség a jogdíjak 

pénzforgalmi elszámolásának következménye.  

 

JOGKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

A jogdíj bevételek – jogdíj nemenként – hullámzóan alakultak. A 2014. évi összesen adat azért 

alacsony, mert jogdíj elszámolás pénzforgalmi szemlélete következtében a következő év első 

negyedévében (2015.év) beérkezett jogdíjat nem számoltuk el.  

A 4% követő jogdíj és járulék bevétel csak 10-%.kal csökkent; melyek oka a peres ügy kapcsán 

beérkezett több éves hátralék. A jogosítás bevétel növekedésében is szerepet játszott a peres ügy 

továbbá az, hogy  2-3 kiemelt szépművészeti kiállítással összefüggő engedélyezés történt. Az 

üres hordozók és a kábel közvetítések, valamint a reprográfiai jogdíjak összegét tájékoztatásul 

mutatjuk be egy külön oszlopban (a többi jogdíj-fajtával együtt) amelyek még a 2014. évre vo-

natkoznának. 

  

A bruttó árbevétel jogdíj-nemenkénti adatai (kezelési költséggel) eFt-ban a következők:  

   

     2011.év 2012. év 2013. év 2014.év /2015.év/ 

- 4-5 % követő jogdíj     58.570    54.550    59.139   53.066 /19.259  

(ebből járulék)    (15.205)  (25.202)   (28.336)  (25.452) (5.838) 

Jogosítás (többszörözés)      7.563      9.645      8.718   16.396   / 1.010 

Sugárzási jogdíj         12.072    12.000    12.684     8.450 / 4.449  

Üres hordozók, kábel      40.620    50.394    41.426            0 /54.681 

Reprográfiai díj       37.425    34.951    27.702            0 /28.725 

Külföldiről kapott jogdíj           6.980        8.324      7.980     8.287 /  1.678 

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

Összesen:    163.230  169.864  157.649   86.199        /109.802 

  

 

A jogdíj kifizetések az alábbi megosztásban alakultak: 

 

               2011.év  2012. év 2013.év 2014.év 

  Egyéni jogdíjak  98.788     93.338  90.277 92.413 

  Belföldi szervezet      3.686     11.145    5.964   6.931   

  Külföldi társszervezet    8.133     13.452  13.344 21.167   

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

  Összesen            110.607              117.936 109.585         120.511 

 

  Egyéni jogosultak száma   859 fő     605 fő     637 fő 643 fő 

 

A tárgy évben kifizetett jogdíjakból 34.536 eFt volt a 2014. évben beérkezett összeg.  44.605 eFt 

volt a tárgyévben felosztott előző évi „másodlagos” jogdíjak és 22.605 eFt a törvényi előírás kö-

vetkeztében újra-felosztott 5 éven túli (általános elévülési idő) kifizetett jogdíjak összegének 75 

%-a. 19.051 eFt kifizetés történt az előző évben beszedett jogdíjakból – általában annak követ-

keztében, hogy sikerült fellelni a jogosultakat. 
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A jogosultak egy része többszöri értesítés ellenére sem küldi meg a kifizetéshez szükséges adó-

nyilatkozatot, külföldi esetében az illetőség igazolást - így kifizetés nem teljesíthető.  

(A jogdíj elszámolás részletező adatait az eredmény-kimutatás 1. sz. melléklete tartalmazza) 

 

Támogatási politika 

 

Az Egyesület jóváhagyott támogatási politikájában foglaltak szerint, az elnökség 2014. május 

havi döntése 3-3 monográfia megjelentetését és újranyomását hagyta jóvá. A korábban alkotói 

ösztöndíjban részesült művészek bemutatását célzó, igényes kivitelű, magas színvonalú könyvek 

októberben jelentek meg, ezekkel együtt már 26 darabra emelkedett a kortárs alkotókat bemutató 

sorozat könyveinek száma.  

Az eddig kiadott könyvek eladásából 519 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 2015. évre tervezett könyvek kiadásának előkészítő munkái. Ebben az évben öt 

monográfia megjelentetésére van lehetőség, a pénzügyi forrás biztosított. 

Az NKA-nak 2012. évben 8.718 eFt, 2013. évben 11.120 eFt, 2014. évben 9.273 eFt átutalás tör-

tént. Az átutalt összegek biztosíthatták volna ösztöndíj jóváhagyást az adott években. 

A közösségi célú felosztásokból művészei szervezetek támogatására 5.147 eFt; szociális célra 

5.031 eFt hagyott jóvá az elnökség. ( A 2014. évi közösségi célokra jóváhagyott és felhasznált 

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

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 

  

A HUNGART 2014. évi működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutat-

juk be; ennek részeként csatoltuk a költségek - főkönyvi 5. számlaosztály szerinti alakulását is. A 

működési költségekre felhasználható bevételek az elszámolás változása miatt 25 millió Ft-tal 

elmaradtak a tervezettől. A terv összeállításakor és elfogadásakor nem volt ismert a változtatás 

szükségessége 50.660 eFt-tal bevétellel kalkuláltunk és ha ehhez viszonyítjuk a tényleges kiadást 

(50.984 eFt) lényegében „0” szaldós a költségvetés.  

Az összes működési költség alig 1%-kal nagyobb a tervezettnél. A személyi jellegű kiadások 913 

eFt-tal alacsonyabbak; az anyagjellegű ráfordítások 191 eFt-tal magasabbak voltak. Eszköz be-

szerzésre 1.046 eFt-ot kellett fordítani két számítógép bizonytalan működése miatt.  

A közösségi célú felosztásokra jutó, bevételként is elszámolt kezelési költség 10.203 eFt volt. 

Az egyéni kezelési költség bevezetésével a jogdíjak után fizetendő 13.670 eFt EHO már nem 

okozott veszteséget, az elszámolt bevétel ellentételezte a fizetési kötelezettséget. 

A pénzforrásokat tekintve - év végén - a diszkontkincstárjegybe befektetett összeg 332 millió 

forint volt (beváltási összegük 336 millió Ft). A bankszámla- és készpénz összege 12,4 millió 

forint volt. Ezek az eszközök fedezetet biztosítottak a nyilvántartott kifizetetlen jogdíjak összegé-

re; valamint az évzárás során kimutatott rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók, adók és járulé-

kok) és a passzív időbeli elhatárolásokban kimutatott tárgyévet terhelő költségek teljesítésére. 

 

Kiemelt kiadási tételek:  2014. könyvvizsgálói díj      360.000- Ft  

 

SZTNH felügyeleti díj:  Jogdíjak és járulék  58.201.012-  

    Monográfiák        518.975- 

    Számlázott kezelési ktg. 46.084.473- 

    Felosztás kezelési ktg.   6.058.320- 

    Külföldi jogdíjak    8.287.317- 

    Egyéb bevételek    6.663.594- 

    Pénzügyi bevételek    7.501,403- 
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        -------------- 

    Összesen:   133.315.094 * 0.3%= 399.945- Ft   

 

 

A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ADATAI ÉS RÉSZLETEZŐ BEMUTATÁSA 

  

1.1 Mérleg adatok változása 
 

 

 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút 

változás 

  ESZKÖZÖK (aktivák)       

01. A. Befektetett eszközök 402 569 412 711 10 142 

02. I. Immateriális javak 2 247 1 354 - 893 

10. II. Tárgyi eszközök 101 846 97 943 -3 903 

18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 298 476 313 414 14 938 

27. B.  Forgóeszközök 83 298 81 264 -2 034 

28. I. Készletek 35 038 44 436 9 398 

35. II. Követelések 3 862 4 471 609 

43. III. Értékpapírok 23 537 20 000 -3 537 

49. IV. Pénzeszközök 20 861 12 357 -8 504 

52. C. Aktív időbeli elhatárolások 100 178 1 921 -98 257 

56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 586 045 495 896 -90 149 

  FORRÁSOK (passzívák)       

57. D. Saját tőke 486 036 136 383 -349 653 

58. I. Jegyzett tőke 0 0 0 

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

61. III. Tőketartalék 486 036 268 213 -217 823 

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 0 -131 830 -131 830 

68. E.  Céltartalékok 0 0 0 

72. F.  Kötelezettségek 6 034 343 887 337 853 

73. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 217 824 217 824 

86. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 6 034 126 063 120 029 

98. G.  Passzív időbeli elhatárolások 93 975 15 626 -78 349 

102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 586 045 495 896 -90 149 

 

ESZKÖZÖK 

 

A SunPalace házban megvásárolt, felújított ingatlant 93.407 eFt nettó értékben mutatjuk ki a mér-

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

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

dabútorok, megújított számítógépes munkaállomások) 3.907 eFt volt.  
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A gépeken használt szoftverek év végi nettó értéke 1.354 eFt volt. A mellékelt befektetési tükör-

ből is látható, hogy csak két számítógép valamint négy kis összegű eszköz és program vásárlása 

történt (Eszközök és értékcsökkenésük 2. sz. melléklet) 

Befektetett eszközként mutatjuk ki azt a diszkontkincstárjegy állományt, melyből a mérlegzárás-

kor rendelkezésre állt információk szerint nem kell beváltani a következő év során. 

 

Készletként a „HUNGART könyvsorozat” előállítási költségeit (44.436 eFt) mutatjuk ki.  

A jogdíjak 4.037 eFt összegű vevőtartozását 2015. év elején megfizették a szervezetek. Egyéb 

követelés a 107 eFt jogdíj túlfizetés, valamint a 327 eFt összegű peres ügy költségének előlege.    

Az ideiglenesen szabad pénzeszközök kincstárjegybe fektetett forgóeszköz állománya 20 millió 

Ft volt, melyet – a várható későbbi kifizetések miatt – januárban beváltottunk.   

A bankszámlák (Budapest Bank, Értékpapír számla) záró értéke 12.285 eFt volt. A készpénzfor-

galom csak a legszükségesebbekre korlátozódik, a házi pénztár 72.870- Ft összeggel zárt.  

 

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

időszaki biztosítás, program up-date és utazási bérlet)  

A bevételi elhatárolásokból 1.822 eFt a diszkontkincstárjegyek időarányos kamata.  

 

 

FORRÁSOK 

 

Hosszú lejáratú egy éven túli jogdíj kötelezettség 217.824 eFt 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése  
  Belföldi szervezetek jogdíja/számla 120 eFt 

  Belföldi szállító/ 2 db számla 1.016 eFt 

  Külföldi szervezeti tagdíj  726 eFt 

  Befizetendő ÁFA 12. hó 1.013 eFt 

  SZJA kötelezettség 12. hó 1.258 eFt 

  Jogdíjak EHO 12. hó 1.769 eFt 

  Társadalombiztosítási kötelezettség 12. hó 580 eFt 

  Cégautó adó IV. név 27 eFt 

  Önellenőrzési pótlék 6 eFt 

  Áthúzódó kifizetésű jogdíjak   512 eFt 

  Egy éven belül kifizethető jogdíj  119.036 eFt 

   

   

Passzív időbeli elhatárolás tételei:  

   - a december havi közmű és telefon költség        116 eFt  

    - posta és futárszolgálat         28 eFt   

   - ügyvédi munkadíj december       640 eFt 

   - a 2014. évi könyvvizsgálói díj       360 eFt 

    - késedelmi kamat         3 eFt  

    

    - - a 2014. évi felügyeleti díj       400 eFt  

    

Passzív időbeli elhatárolás bevételeként mutatjuk ki a beérkezett, fel nem osztott sugárzási jogdí-

jak és járulékok kezelési költségét (1.859 eFt, 5.983 eFt), valamint a felosztott, de ki nem fizetett 

követő jogdíj és többszörözésre jutó kezelési költségét (4.054 eFt és 2.182 eFt) figyelemmel az    

elvárt beszámolási kötelezettségekre.       
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1.2 Eredmény-kimutatás adatainak változása 
 

 1000HUF Előző idő-

szak 

Tárgyidőszak Változás 

%-ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 201 008 119 150 -40.72 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 

III. Egyéb bevételek 592 6 664 1 025.68 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 46 580 94 006 101.82 

V. Személyi jellegű ráfordítások 125 674 127 474 1.43 

VI. Értékcsökkenési leírás 5 952 5 843 -1.83 

VII. Egyéb ráfordítások 38 338 37 726 -1.60 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -14 944 -139 235 -831.71 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 14 944 7 501 -49.86 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 15 96 540.00 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 14 944 7 405 -50.45 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 -131 830 -100.00 

X. Rendkívüli bevételek 1 500 0 100.00 

XI. Rendkívüli ráfordítások 1 500 0 100.00 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0.00 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 -131 830 0.00 

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 0 -131 830 -100.00 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 -131 830 -100.00 

 

    

Egyéb bevétel a galériák által megfizetett (kezelési költséggel csökkentett) 6.177 eFt késedelmi 

kamat, mely összeget felosztottuk a késedelmet szenvedett jogosultak között, továbbá perköltség-

térítések 462 eFt és 25 eFt casco visszatérítés.  

A Pénzügyi bevételből 7.428 eFt volt a befektetési diszkont-kincstárjegy hozam és 67 eFt a 

bankkamat. Az hektikus árfolyam ingadozások miatt 6 eFt volt a deviza utalások árfolyam nyere-

sége, de 96 eFt árfolyam veszteséget is el kellett számolni. 

 

Az egyéb ráfordítások tételei: támogatások 19.452 eFt (lásd eredmény-kimutatás 2. számú mel-

léklete), felosztások kezelési költsége 10.907 eFt (bevételek között is szerepel), eladott monográ-

fiák készletérték különbözete 7.226 eFt, gépjármű adók 132 eFt, fizetett késedelmi kamat 9 eFt.  

 

 

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

szervezetek részére teljesített jogdíjkifizetések, közvetített szolgáltatások – anyagjellegű ráfordí-

tás, az egyéni jogdíjak viszont a személyi ráfordítások között szerepelnek (SZJA levonás, EHO 

felszámítás), pedig a közvetített szolgáltatás ténye ezekben az esetekben is megvalósul. A jogdíj 

tételeket az átláthatóság érdekében – kiemeltük az eredmény-kimutatás megfelelő sorai alatt. 
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A következőkben bemutatjuk a kiemelt mérlegtételek összetételének változását és néhány a 

vállalkozási szférában alkalmazott, de az Egyesület gazdálkodására is értelmezhető pénz-

ügyi mutatószám alakulását. 
 

 

1.3. Kiemelt mérlegtételek  
 

Források összetétele és annak változása 
 

Forrás Előző időszak 

eFt 

Tárgyidőszak 

eFt 

Saját tőke 486 036 136 383 

Induló tőke/Jegyzett tőke 0 0 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 

Tőkeváltozás 486 036 268 213 

Lekötött tartalék 0 0 

Értékelési tartalék 0 0 

Alaptevékenység mérleg szerinti eredménye 0 - 131 830  

Céltartalékok 0 0 

Kötelezettségek 6 034 343 887 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 217 824 

Rövid lejáratú kötelezettségekből szállító 69 1 862 

Rövid lejáratú kötelezettségekből egyéb/adók 4 078 4 652 

Rövid lejáratú kötelezettségekből jogdíj 1 887 119 0549 

Passzív időbeli elhatárolások 93 975 15 626 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 586 045 495 896 

 

 

A felügyeleti beszámoló bevezetése és azzal összefüggő számviteli politikára vonatkozó új szem-

pontú előírások az eredmény-kimutatás tárgyévi változásán túl (pénzforgalmi bevétel szempont), 

amely eszköz oldalon a bevételek időbeli elhatárolását érintette a mérleg forrás oldalán jelentő-

sebb átrendezést igényelt.  

Már említettük, hogy a tárgyévet terhelő jogosultak illető és várhatóan kifizetésre kerülő jogdíjak 

ráfordításként értékelő álláspont nem ismerte el az általunk alkalmazott időbeli elhatárolás alkal-

mazását – ezért azokat rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatnunk.  

A kifizetést illetően többségében bizonytalan kimenetelű egy éven túli jogdíjak bemutatása állás-

pontunk és a számviteli törvény értékelési elvei szerint is hosszú lejáratú kötelezettség, ezért azo-

kat ott szerepeltetjük. Mivel ezeket a tételeket mérleg tételeken felüli kötelezettségekként értékel-

tük – kifizetésük bizonytalansága miatt és mert ezek nem merülhetnek fel a tárgyév tényleges 

ráfordításaként – az új, elvárt értékelés szerint - az analitikus nyilvántartás adatait be kellett 

emelnünk a főkönyvbe. Erre a saját tőke és a kötelezettségek egyidejű rendezésével láttunk meg-

oldást, ezért csökken a tőkeváltozás értéke és növekszik a kötelezettségek értéke. 

A forrás oldal; ezen belül kiemelten a saját tőke tételeinek változása – összességében csökkenése 

alapvetően a források bemutatásának átstrukturálását jelenti és nem érintheti hátrányosan, negatí-

van a HUNGART gazdasági, pénzügyi helyzetének megítélését annál is inkább mivel a jogdíj 

nyilvántartás adatai ismertek voltak és erre a fedezet mindig rendelkezésre állt. 
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1.4. Vagyoni helyzet 

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

71.8 %-át, a tárgy évben 68.1 %-át tette ki. Ezen belül az irodai gépek és berendezések nettó érték aránya 

25,4 %-ot, illetve 16,9 %-ot tett ki az elmúlt két évben. 

Befektetett eszközök fedezettsége 

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

az előző évben 120.7 %-ban, a tárgyévben 33.0 %-ban fedezte a forrás átrendezés miatt. 

Tőkeerősség 

A HUNGART VMKJT EGYESÜLET saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 82.9 %, a 

tárgyévben 27.5 % volt. A tőkeerősség az átrendezés miatt eltolódott a külső források felé. 

Tőkeszerkezeti mutató 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 1.2 %-át, a tárgyévben 252.12 %-át tették ki.  

Kötelezettségek dinamikája 

A HUNGART VMKJT EGYESÜLET kötelezettségei az előző évhez képest 337.853 eFt értékkel növe-

kedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségünk aránya 36,7 %. Ezzel egyidejűleg jelentősen csökkent 

a időbeli elhatárolás összege.  

 

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 8.00, a 

tárgyévben 0.29 volt.  

Likvid eszközök aránya 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 8.2 %, a 

tárgyévben 7.4 % volt. 

Hosszú távú likviditás 

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

ben 6.31, a tárgyévben 0.24 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 11 napi árbe-

vétel nyújtana fedezetet. 
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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) 5 026 7 480 

1 Adózás előtti eredmény (+-) 0 -131 830 

2 Elszámolt amortizáció (+) 5 952 5 952 

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 (+-) -1 282 1 793 

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-) -7 632 118 236 

8 Passzív időbeli elhatárolás változása (+-) -14 305 -78 349 

9 Vevőkövetelés változása (+-) 4 356 -448 

10 Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-) -7 830 -6 022 

11 Aktív időbeli elhatárolás változása (+-) 25 767 98 257 

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) -19 519 -15 985 

14 Befektetett eszközök beszerzése (-) -19 519 -15 985 

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) 0 1 

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 0 -217 823 

18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 

(+) 0 0 

19 Hitel és kölcsön felvétele (+) 0 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 0 

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 (+-) 0 217 824 

IV Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) -14 495 -8 504 
 

 

 

 

Budapest, 2015. május 15. 
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Összeállította: Holocsi Ferenc MKVK szám 03419       

 

 

1. számú melléklet  
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület működési költ-

ségvetésének alakulása  
2014. január 1-től-2014. december 31-ig  

 
Bevétel (eFt) 

      2014. terv/ 2014. dec. 
Tételek (nettó) 

8.000 8.287 Külföldi jogdíj devizában (nem felosztható, címzett bevétel) 

80.000 53.066 4%-os szerzői jogdíjból és járulékból befolyt összeg  

17.000 16.396 Reprodukálási jogdíj(nem felosztható, címzett bevétel) 

13.000 8.450 TV sugárzási jogdíj (nem felosztható, címzett bevétel) 

43.000 0 Artisjus (üres kazetta és kábel-TV jogdíj) 

28.000 0 Reprográfiai Szövetség (reprográfiai jogdíj) 

1.000 981 Más bevételek (költségtérítések, monográfia)  

9.000 8.219 Jogdíj késedelmi kamat/FELOSZTANDÓ 

4.000 7.501 Értékpapír-, bankkamat (PÉNZÜGYI BEVÉTELEK) 

18.000 17.499 Kiszámlázott nettó ÁLTALÁNOS kezelési költség 

13.000 13.301 Kiszámlázott nettó SZERVEZETI és felosztási kezelési költség 

234.000 134.700 Összesen  
 
 

Költségekre felhasználható  
 2014. terv (eFt)/2014. december 

Miből 

0 0 Külföldi jogdíjak  

17.600 12.343 4 %-os szerzői jogdíjból és járulékból  /25%, 22 %/ 

3.740 3.894 Reprodukálási jogdíj (jogosítás)           /25%, 22 %/  

2.860 1.859 TV jogdíjak                                         /22 %/ 

6.450 0 ArtisJus (üres kazetta és kábel TV)  /15 %/            

4.200 0 2014. évi reprográfiai jogdíj             /15%/             

8.456 0 Archiválás kezelési költsége              

1.500 1.808 Késedelmi kamatra jutó kezelési ktg. 

1.000 981 Más bevételek (Casco térítés, monográfiák) 

6.500 7.501 Elszámolt kamatok (Értékpapír hozam)   

50.806 26.578 Összesen  

 
 
 

Kiadások januártól novemberig tételenként (nettó) Kiadások (eFt) 
         2014. terv / 2014. tény 

Bérköltség (terv 3 fő)       10.800       10.848 

Megbízás 200 153 

Tiszteletdíj/Elnök, Elnökhelyettesek, FB elnök 6.365 5.486 

Személyi kifizetések 27 % járuléka    4.680    4.434 

Kiküldetés (Szerzői jogi Konferencia Bécs, Brüsszel)  100 332 

Reprezentáció  50 73 

Dolgozók utazási bérlet és közterhek                      320                     328 

Telefonhasználat közterhe  115 63 
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A/Személyi jellegű ráfordítások összesen 22.630 21.717 
Sun Palace rezsi díjak (fűtés, áram, víz, közös ktg.)             800            786 

Irodaszer, karbantartó anyag 700 496 

Gépkocsi üzemeltetés (tankolás, karbantartás, biztosítás)         1.000 841 

Postaköltség  900 777 

Telefon, Internet 900 673 

Futárszolgálat, taxi  60 67 

Bérleti díjak (Iroda, postafiók, közgyűlések)     1.055     1.061 

Gép- és egyéb karbantartás          150        94 

Hirdetés, reklám /rendezvény 20 390 

Szakkönyv, katalógus, közlöny, újság 10 5 

Honlap karbantartás, domainnév díj, program update 16 57 

Fordítás  25 12 

Tagdíjak (MIE, GESAC, SUISA, EVA, Jogdíj Szöv.) 1.820 2.015 

Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 4.650 4.850 

IT felügyelet, Szoftverkarbantartás      1.810    2.325 

Díszletező adatszolgáltatás   120 120 

Jogi képviselet 7.680 7.680 

4-5 % kezelési díj (I. II. III. negyedév) 4.000 2.912 

TERV:     /TÉNY: jogdíj egyeztetés 0 100 

Értékpapír kezelési költség  130 136 

Bankköltség 1.400 1.669 

Illetékek, hatósági díjak, eljárási díjak, cégkivonatok  0 5 

Egyéb ráfordítások       0 0     

Árfolyamveszteség, késedelmi kamatok 30 96 

SZTNH Felügyeleti díj, intézkedési költség 654 1054 

B/Anyagjellegű ráfordítok összesen  28.030 28.221 

   

Informatikai fejlesztés  0 0 

Eszköz beruházások 0 919 

Kis összegű eszközök 0 127 

C/Fejlesztési kiadások 0 1.046 

    

D/Összes ráfordítás /A+B+C/ 50.660 50.984 

     

E/Költségre felhasználható bevétel 50.806 26.578 

MŰKÖDÉS EREDMÉNYE (E+F-D)   146 - 24.406 

A kiszámlázott, realizált kezelési költségek bevétele 47.000       35.881 

   

Ráfordítások megtérülése bevételben   

Felosztások kezelési költsége/Felhasználható bevételben  11.000 10.203 

Szerzői díjak EHO 27 %-a  = Egyéni kezelési ktg.  15.000 13.670 
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ALAP FELADATOK 
Elszámolt, kifizetett jogdíj:   92.413 eFt 
Magyar szervezetek jogdíja:     6.931 eFt 
Külföldi társszervezetek   21.167 eFt 
ÖSSZESEN               120.511 eFt   
 
SZERVEZETEK támogatása 1.600 eFt  /2014. május 28-i döntés alapján    
(Négy szervezet egyenként 400 eFt) 
Az ARCHIVÁLÁS 10 %-a nettó 3.547 eFt 
 
A három megjelenő új monográfiára és korábbi kötetek újranyomására és további öt könyv előkészítésére 2014. 
évben 17.036.385- Ft keret áll rendelkezésre.  
(2014. május 28-i döntés) 
2014. évi felhasználás 16.625.288- Ft volt.  
 
Támogatási politika szerint nettó szociális célú kiadások: 
70 éven túli járulék 3 %-a  2.070.704- Ft 
Kábel, üres hordozó 3 %  1.242.776- Ft   
Reprográfia 3 %-a      831.067- Ft   
Archiválás 2,5 %-a      886.854- Ft  
ÖSSZES SZOCIÁLIS  5.031.401- Ft   
 
Az NKA-nak átadott és utal összeg 9.273 eFt volt. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
FORRÁSOK 
Bankszámla, pénztár                  12.357 eFt 
Értékpapírok                            332.414 eFt  (Bruttó érték 336.210 eFt, hozam 3.796 eFt) 
(2015. évben járnak le) 
Vevők számla tartozása               4.037 eFt  
 (MTVA III. név és négy jogosítás)                                                                                         
 
Jogosultak jogdíj túlfizetése           107 eFt 
Peres ügyek előleg                         327 eFt                  
Galériák tartozás                          832 eFt  (Ügyvédi Iroda novemberi kimutatása) 
 
KÖTELEZETTSÉGEK 
Szállítói számlák                         1.862 eFt 
Visszajött, újra utalt jogdíj            512 eFt 
Adók, járulékok 12. hó               4.653 eFt 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
    Összeállította Holocsi Ferenc                                         2015. május 5. 
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A HUNGART 2014. évi költségeinek bemutatása az 5. számlaosztály szerint 

 

 
FKV MEGNEVEZÉS Összeg   eFt 

  2013. év   2014. év 

5110 Üzemanyag 302  253   

5111 Energia költség (áramdíj, vízdíj, fűtési ktg.) 421 366 

5112 Közös költség (Sun Palace) 377 420 

5113 Karbantartó anyagok (pl. gépjármű javítások) 187 74 

5114 Nyomtatvány, irodaszer (másolópapír, boríték, toner) 726 470 

    

520 Postaköltség (jogosultak értesítése) 809 777 

5200 Telefon, internet 973 673 

521 Szállítás (pl. futárposta) 50   67 

522 Bérleti díjak 1 055 1 061 

523 Karbantartási, javítási költség 253 215  

524 Hirdetés, rendezvény költség 20 390 

526 Utazási, kiküldetési költségek 111 332 

527 Számviteli szolgáltatás  

- ebből könyvvizsgálati díj 

4 650 

(360)   

4 850 

(360) 

5293 Ügyvédi munkadíj, peres ügyek  7 680 7 680 

5297 Adatfeldolgozás / 4-5 % jogdíj; TV/ költségei 3 316 2 912 

5298 IT felügyelet, szoftverkarbantartás 1 810 2 015 

5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatások  208 289 

 (Fordítások, szerzői jogi tanulmány, domainnév)   

531 Illetékek, hatósági díjak 10 5 

532 Értékpapír kezelési díj  135 136 

535 Biztosítási díjak 232 167 

535 SZTNH felügyeleti díj, igazgatási költség 715 1 054 

535 Bankköltség 1 411 1 669 

    

541         Bérköltség, betegszabadság 10 359 11 001 

555 Tisztségviselők tiszteletdíja 6 363  5 950 

559 Dolgozók személyi juttatása/BKV bérlet 242 242 

5590 Bérlet és telefon SZJA 81 81 

5591 Bérlet és telefon EHO 100 63  

560 Szociális hozzájárulási adó 27 % 4 515 4 439 

    

571 Terv szerinti értékcsökkenés leírás 5 833 5 715 

572 Kis összegű értékcsökkenési leírás 119 128 

    

MINDÖSSZESEN 53 063 55 559 
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2. számú melléklet 

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 2014. ÉV 

        

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 29100 29100 293 500 0 

HUNGART.org weblap 2009.12.01 2 100 000 20,00 384 330 384 330 2 100 000 0 

Banki kapcsolat szoftver 2012.06.15 400 000 20,00 80 000 80 000 203 835 196 165 

Archiválási szoftver 2012.11.01 1 100 000 20,00 220 000 220 000 476 667 623 333 

CISAC adatszolgáltatás 2012.11.01 500 000 20,00 100 000 100 000 216 667 283 333 

Reprográfiai bővítés 2012.11.01 240 000 20,00 48 000 48 000 104 000 136 000 

Jelmez program 2013.08.05 160 000 20,00 32 000 32 000 44 975 115 025 

Összesen   7 401 500   893 430 893 430 6 047 644 1 353 856 

Ingatlanok (123,124)               

SunPalace felújít. 07.03 2009.06.01 104 949 937 2,00 2 098 998 2 098 998 15 005 091 89 944 846 

SunPalace Garázs  2007.03.23 2 500 000 2,00 50 000 50 000 388 630 2 111 370 

SunPalace Tárolók  2007.04.29 1 595 000 2,00 31 900 31 900 244 712 1 350 288 

Összesen   109 044 937   2 180 898 2 180 898 15 638 433 93 406 504 

                

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

Gépek, berendezések (143)             

SONY digitális kamera 2006.03.20 202 600 14,50 0 0 202 600 0 

GPS rendszer 2007.07.17 233 880 14,50 14 886 14 886 233 880 0 

BONECO párásító 2009.03.13 127 050 14,50 18 422 18 422 106 848 20 202 

Teakonyha 2009.03.31 462 000 14,50 66 990 66 990 385 420 76 580 

W-DECO mobiliák 2009.03.31 13 353 600 14,50 1 936 272 1 936 272 11 140 195 2 213 405 

Witmann bútor 2009.04.30 1 352 680 14,50 196 138 196 138 1 112 210 240 332 

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

CANON videókamera 2009.06.01 249 917 14,50 36 238 36 238 202 437 47 480 

NIKON digitális fotó 2009.06.01 294 500 14,50 42 702 42 702 238 550 55 950 

Philips TV 2009.06.01 333 333 14,50 48 333 48 333 270 003 63 330 

MacBook laptop 2009.06.01 576 500 33,00 0 0 576 500 0 

Prezentációs MacMini 2009.06.01 425 083 33,00 0 0 425 083 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 19 430 19 430 106 465 27 535 

HUNGART molino 2009.09.01 1 360 000 14,50 197 200 197 200 1 051 915 308 085 

FALK szgép hálózat 2010.04.20 1 039 210 33,00 0 0 1 039 210 0 

DELL Server 2014.09..24 568 600 33,00 50 894 50 894 50 894 517 706 

MacBook pro”15 2014.11.19 350 000 33,00 13 606 13 606 50 894 336 394 

Összesen   23 078 061   2 641 112 2 641 112 19 171 062 3 906 999 

                

MINDÖSSZESEN   145 815 680   5 715 440 5 7157 440 46 519 203 99 296 477 
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        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 

   
RÉGI SZOTVER 

 Windows licence 6 db 2010.04.20 97 080 

 

  Office XP 2002.03.06 99 900 

Office 2008  2 db 2010.04.20 110 150 

 

  Office 2000 2002.06.05 118 000 

Samsung laser CLP-310 2010.04.20 49 976 

 

  Jogdíj RÉGI  2002.06.03 348 000 

Samsung multilézer CLX 2010.04.20 85 990 

 

  TV jogdíj p 2003.12.01 200 000 

APC szünetmentes 2 db 2010.04.20 45 810 

 

  Első WEB 2004.10.01 504 000 

  
389 006 

  

SQL progr. 2004.10.18 156 000 

        KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2011. év 

   
NULLA ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 

DAHLE iratmegsemmisit 2011.02.02 18 848 

  

KX-FM131 

fax 2001.03.12 79 992 

Görgős székek 2 db 2011.08.02 95 108 

  

MIELE por-

szívó 2010.01.14 43 992 

Spektra lámpa 2011.11.11 6 698 

  

Bukszus 2010.08.30 45 600 

APP.iphone 2011.11.24 31 104 

    
169 584 

  
151 758 

     

        KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZ 2012. év 

      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 

 Windows 7  2db 2013.11.05 64 000 

Samsung CLT nyomtató 2013.02.08 28 094 

Samsung CLT nyomtató 2013.03.25 26 484 

  
118 578 



HUNGART Egyesület kiegészítő melléklet 2014.  Oldal:  20 

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület  

Befektetési tükör  
 

 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 

táblázat: 
 

Bruttó érték alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 

Záró 

Szellemi termékek 7 402 78 78 0 7 402 

Immateriális javak összesen 7 402 78 78 0 7 402 

Ingatlanok és kapcsolódó va-

gyoni értékű jogok 109 045 0 0 0 109 045 

Egyéb berendezések, felszerelé-

sek, járművek 28 450 968 49 0 29 369 

Tárgyi eszközök összesen 137 495 968 49 0 138 414 

 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtéte-

lenként az alábbi táblázat: 
 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 

Záró 

Szellemi termékek 5 155 971 78 0 6 048 

Immateriális javak összesen 5 155 971 78 0 6 048 

Ingatlanok és jogok 13 457 2 181 0 0 15 638 

Egyéb berendezések, felszerelé-

sek, járművek 22 192 2 690 49 0 24 833 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 35 649 4 871 49 0 40 471 

 

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása 

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: 
 

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 

Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Szellemi termékek 893 0 0 78 971 

Immateriális javak összesen 893 0 0 78 971 

Ingatlanok és kapcsolódó va-

gyoni értékű jogok 2 181 0 0 0 2 181 

Egyéb berendezések, felszerelé-

sek, járművek 2 641 0 0 49 2 690 

Tárgyi eszközök összesen 4 822 0 0 49 4 871 
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HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2014. év 

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt) 

Tisztség Előző év /2013/ (1) Tárgyév /2014/ (2) 

Elnök, elnökhelyettesek, FB elnök 6.363 5.486 

Vezető tisztségviselők járulékai 1.718 1.471 
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen: 8.081 6.957 

 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt) 

 Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 218.059 133.315 

ebből:   
C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti fel-

használásáról 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 alapja-

iból, illetve a Kohéziós alapból nyúj-

tott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F) 218.059 133.315 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 218.059 265.145 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 125.674 127.474 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 218.059 265.145 

K. Adózott eredmény 0 - 131 830 

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] 175.687 IGEN 
Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]      0,00   nem 
Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥0,25] 0,49 IGEN 

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 közhasznúsági szempontoknak 2013. és 2014. 

évben a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület megfelelő mértékű 

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

delkezett. 

 

 


