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Tisztelt Kollégák,
 
A korábban jelzettekkel egyezoen, a Magyar Szerzői Jőgi Fórum Egyesület éves
 közgyulését 2015. május 6-án, szerdán du. 14:30 órákőr tartja a Rátkai Mártőn Klubban
 (1068 Budapest, Várősligeti fasőr 38.). Határozatképtelenség esetén a megismételt
 közgyűlés – amely az eredeti napirendben szereplo ügyekben a jelenlévok számától
 függetlenül határozatképes – idopontja: 2015. májűs 6-án, szerdán dű. 15:00 óra.
 
A javasolt napirendet is tartalmazó meghívót csatoltan megküldöm. A közgyűlést követoen
 szakmai ankétot tartűnk, amelynek keretében az Egyesület alapító elnöke, id. Ficsor
 Mihály, valamint az SZTNH képviseloje (egyeztetés alatt) a szerzoi és szomszédos jogokra
 vonatkozó közös jogkezelésrol és a zeneművek belso piacon történo online
 felhasználásának több területre kiterjedo hatályú engedélyezésérol szóló 2014/26/EU
 irányelv (KJK-irányelv) átültetésének koncepciója témakörében tart eloadást. 
 
Az egyes napirendi pontokhoz tartozó dokűmentűmok a www.mszjf.hű weblapon érhetok
 el az „Egyesületi Dokűmentűmok” menüpontjának "2015. évi rendes közgyűlés"
 elnevezésű almappájában.
 
Nemzetközi tagdíjat fizeto kollégáink a közgyűlésen átvehetik a napokban megérkezett
 2014-es ALAI évkönyvet, amely a brüsszeli kongresszűs szakmai programjának
 („Személyhez fűzodo jogok a 21. században”) teljes anyagát tartalmazza.
 
Üdvözlettel:
Tomori Pál
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M E G H Í V Ó  


 
Kedves Kolléga! 


 
A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabályának 6. 
pontja alapján, az Egyesület éves közgyűlését  
 


2015. május 6-án, szerdán du. 14:30 órára 
 


összehívom. Az ülést a Rátkai Márton Klubban tartjuk (1068 Budapest, Városligeti 
fasor 38.). Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés – amely az eredeti 
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes – 
időpontja: 2015. május 6-án du. 15:00 óra. 
  
A szakmai ankéttal egybekötött ülés tervezett naprendje:  
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása.  


2. Az Egyesület 2014. éves beszámolójának és mérlegének az elfogadása.  


3. Az Egyesület 2015. éves költségvetésének az elfogadása.  


4. Az Egyesület 2015. éves munkatervének az elfogadása.  


5. Az Apáthy István-díj bíráló bizottságának kijelölése.  


6. Döntés az ALAI 2015. évi Bonnban megrendezésre kerülő Kongresszusán (2015. június 
17-19.) való részvételről.  


7. Egyebek.  
 
A közgyűlést követően (várhatóan 15:00 órától, illetve 15:30 órától) szakmai ankétra kerül 
sor időszerű szerzői jogi kérdésekről. Az ankét keretében az Egyesület alapító elnöke id. 


Ficsor Mihály és az SZTNH képviselője (egyeztetés alatt) a szerzői és szomszédos jogokra 
vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online 
felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU 
irányelv (KJK-irányelv) átültetésének koncepciója témakörében tart előadást.   
 
Budapest, 2015. április 13. 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


Tomori Pál 
elnök 


 


 


 


 
Mellékletek: az egyes napirendi pontokhoz tartozó dokumentumok elérhetőek a 
www.mszjf.hu weblapon az „Egyesületi Dokumentumok” menüpontjának "2015. évi rendes 
közgyűlés" elnevezésű almappájában. 


 






