BESZÁMOLÓ
a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) 2020. évi tevékenységéről
A 2020-es év elsősorban szakmai szempontból volt sikeres esztendő az MSZJF életében,
ugyanakkor elmondható, hogy az előző években felhalmozott „tőketöbblettel”
takarékosan és megfontoltan gazdálkodott az Egyesület elnöksége. A rendelkezésre álló
egyesületi vagyon több évre biztosítja a szakmai tevékenység finanszírozását, valamint a
2024. évi, Horvátországgal közösen megrendezésre kerülő ALAI konferencia költségei
egy részének megalapozását, előfinanszírozását.
1.

Az Egyesület rendes Közgyűlése
Az eredetileg 2020. szeptember 14. napjára összehívott, a megjelentek számára tekintettel
határozatképtelen évi rendes közgyűlést követően 2020. szeptember 21. napján került sor
az Egyesület éves rendes közgyűlésének megismételt ülésére, amely az Alapszabály
értelmében az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a jelenlévők számára tekintet
nélkül határozatképes volt. A Közgyűlés ülése a 2020. évi LVIII. törvény alapján hozott
Elnökségi határozat alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével került
megtartásra. Az MSZJF Közgyűlésének elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével
történő megtartására vonatkozó Szabályzatot az azt elfogadó határozattal és a Meghívóval
egyidejűleg az Elnökség a tagoknak megküldte, valamint az Egyesület honlapján
(www.mszjf.hu) is közzétette.
A közgyűlés napirendje a következő volt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Napirend elfogadása
Tájékoztatás a jegyzőkönyvezés és a jegyzőkönyv-hitelesítés módjáról
Az Egyesület 2019. évi beszámolójának és mérlegének elfogadása;
Az Egyesület 2020. évi költségvetési tervének elfogadása;
A 2021. évi Apáthy István-díj meghirdetése, illetve bíráló bizottságának kijelölése;
A 2020. évi szakmai ankét szervezésével kapcsolatos kérdések
Egyebek.

A Közgyűlés megvitatta, majd egyhangúlag elfogadta a 2019. évi beszámolót és mérleget,
valamint a 2020. évi költségvetést.
Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a koronavírus okozta járványügyi
veszélyhelyzet kihirdetése, valamint az ezzel kapcsolatos bizonytalanságok miatt az
elnökség úgy határozott, hogy az Apáthy-díjat a 2020. évben nem írja ki.

Az egyesület titkára tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Apáthy-díjra beérkező pályázatok
száma, valamint színvonala is csökkent az utóbbi években. Az elnökség megoldásként a
pályázat korábbi meghirdetésének, a pályázat tematikájának nem túl szűk körű
meghatározásának, a díjazás emelésének, a címzetti kör felülvizsgálatának, a pályázat
marketingje fejlesztésének lehetőségét vetette fel. Tomori Pál tájékoztatta a Közgyűlést,
hogy a költségvetés 2020. évi oszlopában az Apáthy-díj költségeként szereplő 400.000 Ft
rendelkezésre áll, természetesen a pályázat kiírásának elmaradása okán ez az összeg az
idei évben nem kerül felhasználásra. Tomori Pál egyúttal jelezte, hogy ezt az összeget a
2021. évi pályázat díjazásának esetleges megemelése esetén figyelembe lehet venni, de a
díjazás összegét úgy kell megállapítani, hogy az tartható legyen, és utólag csökkenteni ne
kelljen.
Az egyes kérdéseket a megjelent tagok megvitatták, majd a közgyűlés felkérte az
elnökséget, hogy a felhívás módosításával kapcsolatban a tagoktól véleményt,
javaslatokat kérjen be, a beérkezett javaslatokat, illetve véleményeket mérlegelje, és azok
alapján a pályázati felhívást módosítsa.
A tagoktól számos javaslat érkezett, azonban több kérdés nyitott maradt, ezért az elnökség
a 2021. évi pályázati kiírást csak részben módosította, lehetőséget adva Bsc, Msc, BA,
MA vagy – a PhD-fokozatszerzéshez szükséges disszertáció kivételével – bármely
posztgraduális képzésben, különösen a szakjogász-képzésben, vagy LLM-képzésben
magyar nyelven elkészített szakdolgozattal való pályázásra, egyebekben a pályázati
kiírást a konszenzus hiánya miatt nem módosította.
A Közgyűlés a 2021. évi Apáthy István-díj bírálóbizottságának tagjaivá Kiss Zoltánt,
Pontos Patrikot, Szilágyi Zsuzsannát és Tomori Pált választotta meg azzal, hogy a
bizottság szükség esetén további egy tag jelentkezését elfogadhatja.
Az elnök tájékoztatta a tagokat, hogy 2020. őszén egy nagyobb szabású
videokonferenciát tervez az Elnökség, amelyre előadónak meghívja Marco Giorello-t
Európai Bizottságtól.
2.

További szakmai tevékenység

2.1. Az Apáthy-pályázatok bírálatával a bírálóbizottság 2019-ben időben elkészült,
ugyanakkor a besűrűsödött évvégi programok és feladatok (a DSM Irányelv átültetésének
véleményezése, SZJT20 konferencia, stb.) miatt a díjak átadását és az ehhez kapcsolódó
ankétot az MSZJF elnöksége 2020. januárra tette át. A rendezvényre 2020. január 31-én
került sor az MSZJF székhelyén. A szakmai előadást dr. Kiss Zoltán Károly és dr. Kiss
Dóra Bernadett tartotta „A vizuális művészetek és a jog: a képzőművészek szabályozása”
címmel. A 2019. évi Apáthy-pályázaton első helyezést ért el dr. Számel Kristóf Artúr „A
mű egységéhez való jog tartalma és kihívásai a XXI. században” című dolgozatával, két
további pályázó pedig helyezés nélkül 50-50 ezer Ft pénzjutalomban részesült.
2.2. A szerzői jogi szakmai szervezetek – a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére –
"Innováció a zöld jövőért" címmel rendhagyó online szakmai konferenciát tartottak 2020.
április 27-én, a rendezvényen egyesületünket dr. Tomori Pál elnök képviselte.
2.3. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagjainak mandátuma 2020. július 14. napján lejárt,
ennek megfelelően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megindította az új tagok
kiválasztására és kinevezésére irányuló eljárást. A Hivatal az MSZJF-et is felkérte, hogy
2020. február 28. napjáig terjessze elő javaslatait a Szakértő Testület új tagjainak

személyét illetően. Az MSZJF elnöksége 2020. február 21. napján felkérte a tagokat, hogy
amennyiben felvételüket szeretnék kezdeményezni a Szakértő Testületbe, úgy erre
irányuló jelentkezésüket, valamint ahhoz csatolva rövid szakmai önéletrajzukat juttassák
el az MSZJF elnöksége részére.
2.4. 2020-ban folytatódott a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról,
valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/790
irányelv és a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint
televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői
joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról valamint a
93/83/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/789 irányelv átültetésével
kapcsolatos szakmai egyeztetés, melynek során egyesületünknek több alkalommal is
lehetősége volt benyújtani javaslatait, észrevételeit a készülő törvénytervezettel
kapcsolatban. Az észrevételek alapját - a szerző és a közzététel forrásának
(www.copyrightseesaw.net) megjelölésével – id. Ficsor Mihály írása képezte,
kiegészülve egyes szakmai szervezeti véleményekkel, valamint az MSZJF elnökségének
észrevételeivel. Az elkészült anyag kifejezetten törekedett arra, hogy elkerülje az olyan
kérdésekben való állásfoglalást, amelyekben a szakmai szervezetek eltérő álláspontra
helyezkednek, helyette általában a magasabb védelmi szint megteremtésére helyezte a
hangsúlyt, ezt tételezve az irányelvek legfőbb céljának.
2.5. Az MSZJF idén is megtartotta hagyományosan ősszel megrendezésre kerülő szakmai
konferenciáját. A 2020. évben sajnos személyes részvétellel megtartott rendezvényre a
járványügyi korlátozások miatt nem kerülhetett sor, ezért a konferencia ZOOM
alkalmazás segítségével került megtartásra 2020. november 13-án. A 2020. évi, kizárólag
angol nyelven megtartott konferencia vendégelőadója Marco Giorello, az Európai
Bizottság CNECT főigazgatósága szerzői jogi egységének vezetője volt. A konferencia
témája a tartalommegosztó szolgáltatók felelőssége volt a CDSM irányelv 17. cikke
alapján. A rendezvényen kiemelkedő szerzői jogi szakértők, illetve jelentős iparági
szereplők (AEPO, CISAC, Google, IFPI) képviselői ütköztették álláspontjaikat az
irányelv átültetésével kapcsolatban, amely kérdés az utóbbi idők egyik legélénkebb
szakmai vitáját generálta.
2.6. A korábbi években a szellemi tulajdonvédelmi társszervezetek hagyományosan egy
karácsonyi klubdélután keretében értékelték az aktuális évet és köszöntötték egymást az
ünnepek alkalmából. A Covid-19 vírus miatti járványveszély miatt a 2020. évi esemény
megrendezésére nem került sor, az AIPPI Magyar Csoportja, a Magyar Iparjogvédelmi
és Szerzői Jogi Egyesület és a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület a tagok részére
küldött ünnepi köszöntőkkel kívántak kellemes karácsonyt és boldog új évet tagjaiknak.
3.

Egyebek

3.1. A Közgyűlés által a 2017. április 26. napján tartott ülésen meghozott, 6/2017. (04.26.)
számú határozatával megemelt összegű tagdíj (alapdíj: 10.000 Ft/év; nemzetközi tagdíj
18.000 Ft/év; felsőoktatási alapképzésben részt vevő hallgatók esetében: 2000 Ft/év) nem
csökkentette az Egyesület tagjainak számát, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalata azt
mutatja, hogy a tagdíjat csak az egyesületi tagok alig több, mint fele fizeti be.
Jelenleg az egyesületnek 71 tagja van, ebből tagdíjat fizet 39 tag, kevesebb, mint 3
hónapja nem fizet tagdíjat 5 fő, és legalább három hónapja nem fizet tagdíjat 27 fő. A
rendszeresen nem fizető tagokkal az elnökség felveszi a kapcsolatot.

3.2. A 2021. évtől kezdődően az egyesület könyvelését Racsek Zsóka helyett az IRÓ-KÉZ
Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. vezeti. Racsek Zsóka hosszú időn keresztül volt kiváló
munkatársa egyesületünknek, a könyvelési feladatokat ráadásul az utolsó években az
egyesületünknek tett gesztusként csökkentett tiszteletdíj mellett vállalta. Az Egyesület
köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki Racsek Zsókának két évtizedes kiváló és
elkötelezett szakmai munkájáért.
Budapest, 2021. május 20.

dr. Tomori Pál
elnök

