BESZÁMOLÓ
a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2014. évi tevékenységéről
1.) 2014. április 17-én tartottuk az Egyesület éves rendes közgyűlését. A napirend a következő
volt:
a)
b)
c)
d)
e)

Az Egyesület 2013. éves beszámolójának és mérlegének elfogadása;
Az Egyesület 2014. évi költségvetésének elfogadása;
Az Egyesület 2014. évi munkatervének elfogadása;
Apáthy István-díj bírálóbizottságának a megválasztása;
Az ALAI 2014. évi, Brüsszelben megrendezésre kerülő kongresszusán való részvétel
(2013. szeptember 18–19.)
f) Egyebek.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2013. évi beszámolót és mérleget, a 2014. évi
költségvetést és munkatervet, kijelölte az Apáthy István-díj bíráló bizottságának tagjait
(Horváth Katalin, Kiss Zoltán, Mezei Péter, Munkácsi Péter és Tomori Pál személyében). A
közgyűlés úgy döntött, hogy az Egyesületet részéről az ALAI 2014. évi, Brüsszelben
megrendezésre kerülő kongresszusán a tiszteletbeli elnök, Ficsor Mihály és Munkácsi Péter
vegyenek részt azzal, hogy részükre a részvételi díjat téríti meg. A Közgyűlés felkérte Munkácsi
Pétert, hogy a kongresszusi kérdőívre adandó magyar választ készítse elő
Békés Gergely tájékoztatta a közgyűlést, hogy célvizsgálatot tartott annak megállapítására,
hogy az Egyesület belső szabályzatait kell-e módosítani az új Ptk. hatálybalépését követően. A
vizsgálat alapján az elnökség azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály szükséges
módosításait az Egyesület csak 2016-ban hajtsa végre.
A közgyűlést követően került sor az előre meghirdetett szakmai ankétra. A szakmai ankéton id.
Ficsor Mihály „Alkotmányos”, eljárásjogi és tartalmi problémák a CJEU szerzői jogi
gyakorlatában”, Lábody Péter pedig „A szerzői jogi jogalkotás aktuális kérdései” címmel tartott
előadást.
2.) 2014. szeptember 18–19. között részt vettünk az ALAI 2014. évi Brüsszelben
megrendezésre kerülő kongresszusán. A rendezvényen az Egyesület költségén Ficsor Mihály
(aki egyúttal az egyik panel keynote-speeker-e is volt) és Munkácsi Péter vettek részt.
3.) 2014. december 17-én került sor az Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület (MIE) szerzői jogi szakosztálya közös szakmai ankétjára a szerzői jog aktuális
kérdéseiről az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Artisjus-termében. A
meghívott előadók (Jójárt Eszter, Csöndes Mónika, Lendvai Zsófia) előadásai az Szjt. és a Ptk.,
illetve a Btk. kapcsolatát vizsgálták, különös tekintettel az Szjt. alkalmazása során gyakran
használt polgári jogi (szerződés, felelősség, előreláthatóság, kár, kártérítés) és büntetőjogi
fogalmak tartalmi változására. Az ankét két moderátora Ficsor Mihály és Tomori Pál volt.
Az ankétot követően kerül sor az MSzJF Apáthy-pályázatának ünnepélyes díjkiosztására. III.
díjat kapott Takács Nóra Emese: Zeneművek és filmek felhasználása digitális környezetben
című pályamunkája. II. díjban részesült Gyémánt András: Az online zeneipar terjeszkedőben –
Szerzői jogi kilátások az internet korában című dolgozata. Az I. díjat Tímár Adrienn:
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Filmvászonhősök a szellemi tulajdon labirintusában: A filmipar 21. századi jogi kihívásai a
character merchandising területén című pályamunkája nyerte el.
4.) 2014. december 8-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 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban (Bp. III. Korona tér 1.).
5.) Az Egyesület 2014-ben az SZTNH felkérésére véleményezte az árva mű felhasználásának
részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezetét.
6.) 2013-ban a Szerzői Jogi Szakértő Testület elnöksége öt munkacsoportot kért fel az
Európai Bizottság által a szerzői jogi keretrendszer áttekintése tárgyában kezdeményezett
strukturált párbeszéd során felhasználható, a hazai érdekeket megjelenítő szakmai-tudományos
anyagokat készítésére. A tanulmányok elkészítésében az Egyesület több tisztségviselője és
tagja is szerepet vállalt, akik közül Ficsor Mihály, Tomori Pál, Szinger András, Mezei Péter és
Munkácsi Péter az őket megillető tiszteletdíjakat (összesen mintegy 792.920 Ft-ot) az Egyesület
javára utaltak át. Az említett összegből 243.030 Ft 2014-ben került az Egyesület számláján
jóváírásra. Az SZTNH 2014-ben megkezdte a tanulmányok publikálását az Iparjogvédelmi és
Szerzői Jogi Szemlében, valamint honlapján (lásd alább):
http://www.sztnh.gov.hu/szerzoijog/tanulmany/05-SZJSZT-tanulmany_web.pdf

Budapest, 2015. május 6.
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