BESZÁMOLÓ
a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2017. évi tevékenységéről

1.

Az Egyesület rendes Közgyűlése

1.1. 2017. április 26-án tartotta az Egyesület éves rendes közgyűlését, amely elfogadta a 2016.
évi beszámolót és mérleget, a 2017. évi költségvetést és munkatervet, illetve kijelölte az
Apáthy István-díj bíráló bizottságának tagjait Horvát Katalin, Szilágyi Zsuzsanna, Békés
Gergely és Tomori Pál személyében azzal, hogy a bizottság további két tag jelentkezését
elfogadhatja. A tagok részéről jelentkezés nem történt, így a bizottság kibővítésére nem
került sor.
1.2. A napirendi pontok között az egyik legnagyobb hangsúlyt az egyesület pénzügyi
helyzetének hosszú távú rendezésére irányuló döntéshozatal kapta. Az elnökség
tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy az Egyesület anyagi helyzetének megoldása
azonnali beavatkozást tesz szükségessé, ellenkező esetben a működés finanszírozása a
későbbiekben nem lesz biztosítható. Az Elnökség több bevételfokozást célzó megoldást
vázolt fel a Közgyűlés részére, melyek közül a leghatékonyabbnak a tagdíjak ideiglenes
megemelését tartotta a Közgyűlés. Az Elnökség tájékoztatta a megjelenteket az online
szavazásról, melyet abból a célból kezdeményezett az Egyesület vezetősége, hogy a tagok
minél szélesebb köre mondhassa el véleményét a tagdíjak felemeléséről. A tagok részéről
22 igen és 1 nem szavazat érkezett a tagdíjemeléssel kapcsolatban, ennek megfelelően a
Közgyűlés a tagdíjakat 2018. január 1-től kezdődő hatállyal az alábbiak szerint
megemelte:
„a) az ALAI nemzetközi tagságával is rendelkező tagok esetében a tagdíj összege 18.000
Ft/év
b) az ALAI nemzetközi tagságával nem rendelkező tagok esetében a tagdíj összege 10.000
Ft/év
c) Felsőoktatási alapképzésben részt vevő hallgatók számára – a tárgyév mindkét félévére
vonatkozó érvényes hallgatói jogviszony igazolás(ok) bemutatása esetén – a tagdíj
összege 2.000 Ft/év.”
1.3. Racsek Zsóka az Egyesület anyagi helyzetére tekintettel tiszteletdíjának feléről
lemondott, így a 2017. évi költségvetés már ennek figyelembevételével került
megállapításra. A Közgyűlés és az elnökség megköszönte Racsek Zsókának a felajánlást
a számviteli szolgáltatások díjának csökkentésére, a Közgyűlés egyben úgy határozott,
hogy amint az Egyesület anyagi helyzete azt lehetővé teszi, a számviteli szolgáltatások
díját a 2016-ban irányadó mértékre kell visszaállítani.
1.4. Tomori Pál tájékoztatta a Közgyűlés megjelent tagjait, hogy az elnökség folyamatosan
arra törekszik, hogy a tagdíjak mellett egyéb, alternatív forrásokból tudja biztosítani az
Egyesület működési költségeit. E törekvés egyik kiemelkedő eredményeként született
meg az MMA-val 2017-ben megkötött megállapodás.
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2.

Szerződés az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetével
2016-ban az elnökség tárgyalásokat kezdett folytatni az MMA-val egy kutatási
együttműködés kialakításával kapcsolatban. Miután a tárgyalások sikeresen zárultak, az
elnökség – a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával – 2017. június 15-én megbízási és
felhasználási szerződést kötött az MMA-MMKI – val, melynek alapján az MSZJF az
elnökség tagjaiból és az elnökség által felkért tagokból álló szerkesztőbizottság által két
részletben elkészített tanulmány megírására és átadására vállalt kötelezettséget „A
nemzeti kultúra és a nemzeti kulturális tartalom jogi definiálása – különös tekintettel a
szerzői jogi és egyéb kulturális szabályozási kapcsolódási pontokra” témakörben. A
megállapodás értelmében az Egyesület feladatát képezi továbbá két műhelybeszélgetés
megtartása a tanulmánnyal összefüggésben. Az első műhelybeszélgetésre 2018. február
28. napján került sor az MMA-MMKI székhelyén, ahol Legeza Dénes, Grad-Gyenge
Anikó, és Tomori Pál foglalta össze a kutatás jelenlegi eredményeit.
A szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése fejében az MSZJF-et bruttó
1.500.000 Ft díjazás illeti meg. A megállapodás értelmében a díjazást az MMA két
részletben fizeti ki az Egyesület részére. Az első részlet (bruttó 750.000 Ft) 2017-ben
átutalásra került – így az a 2017. évi mérlegben már bevételként szerepel –, a második
részlet pedig a szerződés teljesítésekor, 2018-ban lesz esedékes.
A tanulmány elkészítésével összefüggésben az Egyesületnek a 2017-es évben költsége
nem keletkezett, így a tavalyi évben e jogcímen kapott bruttó 750.000 Ft teljes mértékben
az Egyesület vagyonát gyarapítja.

3.

Szakmai rendezvények

3.1. A 2017. április 26-án megtartott Közgyűlést követően szakmai ankétra kerül sor,
amelynek keretében Dr. Lábody Péter, az SZTNH Szerzői Jogi Főosztályának vezetője
tartott előadást az Európai Bizottság szerzői jogi reformcsomagjáról „Újabb fejlemények
az Európai Bizottság szerzői jogi reformcsomagjával kapcsolatban” címmel.”
3.2. Az Egyesület elnöksége 2017. november 28. napján, a Kortárs Építészeti Központban
"Építészet a szerzői jog határán" címmel szakmai ankétot szervezett, melynek keretében
megvitatásra kerültek az építészeti művekkel kapcsolatos szabályozás aktuális kérdései.
3.3. A 2016. december 5. napján tartott, „Merre tovább szerzői jog? – az Európai Bizottság
szerzői jogi reformcsomagjának első értékelése” című ankéton megjelent nagyszámú
érdeklődőre tekintettel a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Szerzői Jogi Szakosztálya úgy határozott, hogy
az eseményt 2017-ben is megszervezi. Az ankét célja az volt, hogy a résztvevők
megvitassák az első értékelés óta eltelt idő tapasztalatait, folyamatait, a várható lépéseket.
A rendezvény 2017. december 12-én, „Félúton az Európai Bizottság szerzői jogi
reformcsomagja” címmel, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Színháztermében került megrendezésre nagyszámú érdeklődő részvételével. Az elnökség
az idei ankétra az Európai Bizottság; Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs
Hálózatok Főigazgatóságának munkatársát hívta meg külföldi előadóként.
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Az ankéttal összefüggésben további külső anyagi forrásokat tudtunk bevonni az
Egyesület finanszírozásába. Az ankét költségeinek fedezetét az Egyesületnek a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalával kötött megbízási szerződése biztosította, mely alapján a
rendezvény megszervezéséért, lebonyolításáért az Egyesület részére a Hivatal 2017-ben
bruttó 700.000 Ft megbízási díjat fizetett.
Az ankét lebonyolításához szükséges technikai feltételek biztosítása (technikai
személyzet, kivetítő, illetve a hangosításhoz szükséges technikai feltételek bérlése) bruttó
157.480 Ft, a reprezentációs költségek bruttó 82.837 Ft ráfordítást igényeltek az
Egyesülettől. A meghívott külföldi előadó utazási költségeit az Egyesület – ahogy minden
évben – megtérítette, mely további bruttó 130.419 Ft költséget jelentett.
3.4. 2017. december 06-án részt vettünk a szellemi tulajdonvédelmi szakmai szervezetek
(AIPPI Magyar Csoportja, LES Magyarország, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület, Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, Magyar Versenyjogi Egyesület,
UNION Magyar Csoportja) közös évzáró klubdélutánján a Városligeti Műjégpálya
Dísztermében.

4.

Nemzetközi kapcsolatok
Az ALAI Kongresszus, illetve az ALAI Végrehajtó Bizottság 2017. május 17-20. között
megrendezett ülésein az MSZJF tagjai közül id. Ficsor Mihály (a Kongresszuson mint
moderátor), valamint Grad-Gyenge Anikó képviselték az Egyesületet.

5.

Jogszabály véleményezések
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának felhívására a Magyar Szerzői Jogi Fórum
Egyesület a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel, az AIPPI Magyar
Csoportjával, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarával, a ProArt – Szövetség a Szerzői
Jogokért Egyesülettel, az UNION-ip Magyar Csoportjával, a Magyar Reprográfiai
Szövetséggel, és a Magyar Védjegy Egyesülettel közös állásfoglalást nyújtott be az
iparjogvédelmi és szerzői jogi (együtt: szellemi tulajdonjogi) közös (általános) eljárási
szabályokkal kapcsolatban.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint az Igazságügyi Minisztérium
felhívására az Egyesület 2017. augusztus 31-én módosítási javaslatokat nyújtott be a
digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló, az Európai Bizottság által előkészített
irányelvjavaslat 10-17. cikkeit érintő szövegtervezettel kapcsolatban.

6.

Apáthy István – Díj
A 2017. december 12. napján tartott ankétot az Apáthy István – díj ünnepi átadásával
zártuk. A második helyezettnek járó díjat – a pályamunkák egyenetlen színvonalára
tekintettel – az idei évben sem ítélte oda a bíráló bizottság. Az első helyezettnek járó díjat
Paku Dorottya Irén (dolgozatának címe: „Digitális sampling a magyar és a német szerzői
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jogban”), a harmadik helyezettnek járó díjat dr. Kaskovits Melinda (dolgozatának címe:
„Szerzői jog a digitális egységes piacon”) kapta.
Budapest, 2018. március 29.

dr. Tomori Pál
elnök

dr. habil. Grad-Gyenge Anikó
alelnök
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