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BESZÁMOLÓ 

 

a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) 2021. évi tevékenységéről 

 

2021 szakmai szempontból meglehetősen mozgalmas évnek bizonyult az egyesület életében, 

ez az év azonban a szakmai munka mellett a veszteségek éve is volt. A koronavírus járványnak 

számos nagyszerű szerző, illetve előadóművész is áldozatul esett, a korlátozó intézkedésekkel 

együtt járó jövedelemkiesés pedig az egész művészvilágban súlyos, sokaknál pályaelhagyáshoz 

vezető megélhetési válságot okozott.  

 

Pótolhatatlan veszteségeink között tartjuk számon, hogy nagyra becsült kollégánk és 

tagtársunk, Dr. Tattay Levente 2021-ben, életének 78. évében elhunyt. Tattay Levente 

professzor úr az MSZJF egyik alapító tagjaként aktív tagja volt az Egyesület életének, 

szakértelmével, tanácsaival gyakran segítette az MSZJF-ben folyó munkát. Az Egyesület 

Tattay professzor úr emlékét megőrzi. 

 

1. Az Egyesület rendes Közgyűlése 

 

Az eredetileg 2021. május 25. napjára összehívott, a megjelentek számára tekintettel 

határozatképtelen évi rendes közgyűlést követően 2021. május 28. 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. Napirend elfogadása 

2. Tájékoztatás a jegyzőkönyvezés és a jegyzőkönyv-hitelesítés módjáról 

3. Az Egyesület 2020. évi beszámolójának és mérlegének elfogadása; 

4. Az Egyesület 2021. évi költségvetési tervének elfogadása; 

5. A 2022. évi Apáthy István-díj meghirdetése, illetve bíráló bizottságának kijelölése; 

6. A 2021. évi szakmai ankét szervezésével kapcsolatos kérdések 

7. Egyebek. 

 

1.1. A Közgyűlés megvitatta, majd egyhangúlag elfogadta a 2020. évi beszámolót és mérleget, 

valamint a 2021. évi költségvetést. 

 

http://www.mszjf.hu/
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1.2. A Közgyűlés meghirdette a 2022. évi Apáthy István-díjra vonatkozó pályázatát. A 

Közgyűlés a 2022. évi Apáthy-díj bírálóbizottságának tagjaivá Mezei Pétert, Szilágyi 

Zsuzsannát és Tomori Pált választotta meg azzal, hogy a bizottság szükség esetén további 

egy tag jelentkezését elfogadhatja. 

 

A beérkező pályázatok számának növelése céljából a 2022. évi Apáthy-pályázatot az 

Elnökség – a Közgyűlés korábbi határozatának megfelelően – már 2021. novemberében 

meghirdette. A pályázati kiírás értelmében a 2022. évi pályázatok benyújtási határideje 

2022. szeptember 30. napja.  

 

Tekintettel arra, hogy a 2021. évi pályázati kiírásra csak egy pályázat érkezett be, az 

Elnökség döntése alapján ez a dolgozat a 2022. évi pályázók munkáival együttesen kerül 

majd elbírálásra.  

 

2. Az Egyesület rendkívüli Közgyűlése 

 

Az MSZJF 2021. október 14. napján, elektronikus hírközlő eszköz útján rendkívüli 

Közgyűlést tartott, amelyre az alábbi okokból volt szükség: 

 

a) az elnökség mandátumának a veszélyhelyzettel összefüggésben megalkotott 

jogszabályok általi, 2021. október 15. napjáig történő meghosszabbításáról a 

Közgyűlésnek utólagosan határozatot kellett hoznia; 

b) mivel az elnökség jogszabály által meghosszabbított mandátuma 2021. október 15. 

napján lejárt, az MSZJF megtartotta esedékes Tisztújítását; 

c) a járványveszély miatti korlátozások igazolták annak szükségességét, hogy az MSZJF 

döntéshozó szerve akár elektronikus hírközlő eszköz útján is megtarthassa ülését (és 

meghozhassa határozatait), ehhez pedig – a veszélyhelyzeti átmeneti szabályok által 

biztosított lehetőség megszűnésével – az egyesület Alapszabályának módosítására 

volt szükség.  

 

A rendkívüli Közgyűlés napirendjén az alábbi kérdések szerepeltek: 

  
1.  Napirend elfogadása;  

2.  Tájékoztatás a jegyzőkönyvezés és a jegyzőkönyv-hitelesítés módjáról;  

3.  Az elnökség mandátumának 2021. október 15. napjáig történő meghosszabbítása;  

4.  2021. évi szakmai ankét szervezésével kapcsolatos kérdések;  

5.  Tisztújítás;  

6.  Az Alapszabály módosítása;  

7.  Egyebek.  

 

2.1. Az elnökség mandátumának 2021. október 15. napjáig történő meghosszabbítása 

 

A Közgyűlés 2/2021. (10.14.) számú határozatával – figyelemmel az 502/2020. (XI.16.) 

Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdésére – az egyesület vezető tisztségviselőinek (dr. 

Tomori Pál elnök, Dr. Grad-Gyenge Anikó alelnök és dr. Pontos Patrik Imre titkár) 2021. 

május 18. napján lejárt megbízatását (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 2021. október 

15. napjáig meghosszabbította. 
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2.2. Tisztújítás 

 

Tomori Pál arról tájékoztatta a Közgyűlést, hogy álláspontja szerint az MSZJF elnöksége 

jelenleg túl kevés tagból áll. Jó lenne, ha akár az idén, de jövőre mindenképpen 

megfontolná a Közgyűlés egy 5, vagy akár 7 tagú elnökség létrehozását. Ezzel egyrészt a 

munkát jobban meg lehetne osztani, több kollégát be lehetne vonni a működésbe, 

másrészt egy ilyen kis számú egyesület esetében különösen fontos, hogy kihasználjuk a 

kollektív döntéshozatal eredményeit, és ne csak ritkán, a közgyűléseken, ankétokon 

találkozzunk.  

 

A levezető elnök ezt követően tájékoztatta a Közgyűlést, hogy jelölteket a vezető 

tisztségviselői posztokra a tagok nem jelöltek, ugyanakkor az elnökség jelenlegi tagjai 

jelezték, hogy a következő ciklusban is folytatnák a munkát. A levezető elnök felkérte a 

Közgyűlés tagjait, hogy amennyiben a jelenlegi elnökségi tagokon kívül más tagot 

szeretnének jelöltként állítani, úgy arról tájékoztassák a Közgyűlést. A Közgyűlés további 

jelölteket nem állított. 

 

A Közgyűlés 3/2021. (10.14.), 4/2021. (10.14.), valamint 5/2021. (10.14.) számú 

határozataival 5 évre 

- az MSZJF elnökévé választotta dr. Tomori Pált, 

- az MSZJF alelnökévé választotta Dr. Grad-Gyenge Anikót 

- az MSZJF titkárává választotta dr. Pontos Patrik Imrét.  

 

2.3.  Az Alapszabály módosítása 

 

 Az MSZJF rendkívüli Közgyűlése az alábbiak szerint módosította az MSZJF 

Alapszabályát:  

 

- a Közgyűlés az Alapszabályban rögzítette a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével történő ülésezésének szabályait (Alapszabály 5.1.16. pont) 

- jogszabályi kötelezettségénél fogva a Közgyűlés a legutóbbi módosítás óta bevezetett 

jogszabály-változásokat átvezette az Alapszabályba.   

 

Az Egyesület módosított Alapszabályát a Fővárosi Törvényszék 2021. december 03. 

napján kelt határozatával, hiánypótlás kibocsátása nélkül nyilvántartásba vette.  

 

3. Szakmai tevékenység 

 

3.1. 2021-ben 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 egyesületünk ismételten megküldte 

véleményét, észrevételeit az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala számára az irányelvek átültetésével kapcsolatban.  
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3.2. Az MSZJF idén is megtartotta hagyományosnak mondható év végi szakmai 

konferenciáját „Az európai bíróság és a szerzői jog: döntések, eljárások, hatáskörök 

címmel.” 

Ahogy 2020-ban, úgy 2021-ben sem volt lehetőség személyes részvétellel megtartott 

rendezvényre a járványügyi korlátozások miatt, ezért a konferencia ZOOM alkalmazás 

segítségével került megtartásra 2021. december 15-én. 

 

Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó (a BME-GTK tudományos és innovációs 

dékánhelyettese, egyetemi docens) vitavezetése mellett meghívott előadóink  

- Dr. Faludi Gábor ügyvéd, az ELTE-ÁJK Polgári Jogi tanszékének egyetemi 

docense;  

- Dr. Fehér Miklós Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője;  

- Dr. Ficsor Mihály, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének volt főigazgató-

helyettese;  

- Dr. habil. Láncos Petra Lea, a PPKE-JÁK Európajogi Tanszékének egyetemi 

docense; valamint  

- Prof. Dr. Nagy Csongor István az SZTE-ÁJK Nemzetközi Magánjogi 

Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára)  

részvételével kifejezetten eredményes konferenciát sikerült megszerveznünk, melyen 

hasznos és gondolatébresztő előadások, viták hangoztak el az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával, illetve az EU vonatkozó szabályozási kérdéseivel 

kapcsolatban.  

 

3.3. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében, az SZTNH és a 

LES Hungary közös szervezésében került megrendezésre 2022. április 26. napján a 

szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek szakmai rendezvénye 

a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából. A rendezvényen Egyesületünket Dr. Grad-

Gyenge Anikó, az MSZJF alelnöke képviselte (előadásának címe: Open Access és 

szerzői jog a tudományos publikációkban 

 

3.4. Az MSZJF 2021-ben ünnepelte megalapításának 20. évfordulóját. E jeles alkalomra való 

megemlékezés céljából az Elnökség egy, az alkalomhoz illő, részben az MSZJF elmúlt 

20 évét bemutató, részben az Egyesület és a szakma jövőjére koncentráló, nagyobb 

volumenű szakmai rendezvény előkészítését kezdte meg, amelyre a tervek szerint 2022-

ben kerül majd sor. 

 

3.5. 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 2021. 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. 

 

4. Pénzügyek 

 

4.1. Támogatás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától 

 

Ahogy a korábbi években már több alkalommal, az SZTNH a 2021. évben is támogatta 

Egyesületünket, annak szakmai tevékenységével összefüggésben. A 2021. évben az 

SZTNH 800.000 Ft támogatást biztosított Egyesületünk részére az MSZJF év végi 
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szakmai konferenciájának megrendezésére, mely összeg 2021. december 20. napján 

került kifizetésre. Az SZTNH támogatása jelentősen segített az Egyesület anyagi 

helyzetének további stabilizálásában. 

 

4.2. Számviteli feladatok ellátása 

 

Tekintettel arra, hogy sok évi pótolhatatlan munkája és egyesületünk részére nyújtott 

szakmai segítsége után Racsek Zsóka 2021-től kezdődően már nem látja el az MSZJF 

működésével kapcsolatos számviteli feladatokat, e feladatokra az Elnökség új 

szolgáltatóval kötött szerződést. Az elnökség által megkötött megállapodások alapján a 

2021. év vonatkozásában e feladatokat a Plajbász Adószakértő és Könyvelő Közkereseti 

Társaság, a 2022. január 1. napjától kezdődő időszak vonatkozásában pedig az Író-kéz 

Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (1033 Budapest, Vörösvári út 101.) látja el.  

 

4.3. Tagdíjak 

 

Az Elnökség korábban több alkalommal tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a tagdíjakat 

az elmúlt években hozzávetőlegesen a tagok fele fizette csak meg. A 2021. évi tagdíjakat 

az MSZJF 71 tagja közül 41 tag fizette meg, ami –csekély – javulást jelent a 2020. évhez 

képest.  

 

Az Elnökség a tagdíjfizetési arányok javítása érdekében további lépéseket kíván tenni.  

 

 

Budapest, 2022. május 9. 

 

 

 

  dr. Tomori Pál 

  elnök    
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