
 

 

 
 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) 2018. évi tevékenységéről 

 

 

A 2018-as év mind szakmai, mind anyagi (bevételszerzés) szempontból rendkívül 

sikeres esztendő volt az MSZJF életében. Megkockáztatható a kijelentés, hogy mindez 

a 15 évvel ezelőtti eredményekhez mérhető, amikor a 2003. évi budapesti ALAI 

konferencia megszervezésével és megrendezésével bizonyítottuk, hogy Magyarország 

a szerzői jogi jogfejlődés és jogélet egyik zászlóshajója. Az akkor elért - nemzetközi 

viszonylatban is kiemelkedő - siker ráadásul az Egyesület költségvetését, jövőjét is 

hosszú évekre megalapozta, stabilizálta. A 2018. évi teljesítményeink súlyát növeli, 

hogy minden tekintetben egy sokkal nehezebb nemzetközi, gazdasági és szakmai 

környezetben sikerült ezeket egy kis csapatnak elérnie, keresztülvinnie. 

 

1. Az Egyesület rendes Közgyűlése 

 

2018. április 16-án került sor az Egyesület éves rendes közgyűlésére. A napirend a 

következő volt: 

 

a) A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása; 

b) Az Egyesület 2017. éves beszámolójának és mérlegének elfogadása; 

c) Az Egyesület 2018. évi költségvetésének elfogadása; 

d) Az Egyesület 2018. évi munkatervének elfogadása; 

e) Tájékoztató az MMA-MMKI – val kötött kutatási együttműködés jelenlegi állásáról 

f) Tájékoztatás az ALAI 2018. szeptember 12-14. között Montrealban, „Copyright in action: 

International perspectives on remedies” címmel megrendezésre kerülő kongresszusával 

kapcsolatos kérdésekről; 
g) Apáthy István-díj bírálóbizottságának a megválasztása; 

h) Egyebek. 

 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017. évi beszámolót és mérleget, a 2018. évi 

költségvetést és munkatervet, valamint kijelölte az Apáthy István-díj bíráló 

bizottságának tagjait (Szilágyi Zsuzsanna, Horváth Katalin, Tomori Pál és Békés 

Gergely személyében).  

 

Tomori Pál tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület a korábbi években több 

esetben támogatta tagjainak részvételét az ALAI kongresszusain, majd – figyelemmel 

az anyagi forrásaink szűkösségére – felkérte a tagokat, hogy szíveskedjenek jelezni, 



 

ha úgy gondolják, hogy e lehetőséget az Egyesületnek az idei évben is biztosítania 

kell. A Közgyűlés részéről ilyen észrevétel nem érkezett.  

 

Tomori Pál tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Magyar Művészeti Akadémia 

Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetével (MMA-MMKI) 2017. júniusában 

kötött kutatási együttműködésről szóló megbízási és felhasználási szerződésben az 

Egyesület 2018. május 31-éig egy tanulmány elkészítését (illetve azzal kapcsolatban 

műhelybeszélgetés megtartását) vállalta a nemzeti kultúra, és a nemzeti kulturális 

tartalom jogi definiálása témájában, különös tekintettel annak szerzői jogi, illetve 

egyéb kulturális jogi kapcsolódási pontjaira. Az elnök tájékoztatta továbbá a 

Közgyűlést, hogy az Elnökség felkérte az Egyesület tiszteletbeli elnökét, id. Ficsor 

Mihályt egy további fejezet elkészítésére, amit elnök úr vállalt, de azzal, hogy 

elfoglaltságai okán a munkában csak júniustól tud részt venni.  

 

 

2. Az Egyesület költségvetését érintő szakmai tevékenység 

 

2.1. Előzmények 

 

A 2018-as költségvetési évünket megalapozta az Egyesület 2017. december 12-én a 

Szerzői Jogi Szakértő Testület (SZJSZT) támogatásával és a Magyar Iparjogvédelmi 

és Szerzői Jogi Egyesület részvételével „Félúton az Európai Bizottság szerzői jogi 

reformcsomagja” címmel szervezett szakmai ankétja. Az ankét megszervezéséért és 

költségeinek viseléséért az Egyesület az SZJSZT-től – a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalával kötött megbízási szerződés útján – 700.000 Ft megbízási díjban részesült. 

A külföldi előadók költségeinek levonása után fennmaradó rész (329.264 Ft) a 

szervezés érdekében végzett munka ellenértéke volt, tekintettel azonban arra, hogy a 

szervezést végző elnökségi tagok díjazásra nem tartottak igényt, ez a bevétel az 

Egyesületnél maradt. 

 

2.2. A 2018-as évben az Egyesület tiszta bevételét gyarapította a Magyar Művészeti 

Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete megbízásából készített 

tanulmány, melynek elkészítésére az Elnökség szerkesztőbizottságot hozott létre, a 

szerkesztőbizottság tagjai Grad-Gyenge Anikó, Kiss Zoltán, Legeza Dénes, Pontos 

Patrik és Tomori Pál voltak. A felkért szerzők két részletben, 2018. januárjában és 

2018. májusában elkészítették és átadták a közel öt szerzői ív terjedelmű tanulmányt, 

míg a két időpont között, 2018. február 28-án az MMKI-ban – egy szűkebb szakmai 

kör bevonásával és részvételével – részt vettek a vállalt műhelybeszélgetésen. 

A munka elvégzéséért az MSZJF-et bruttó 1.500.000 Ft díjazás illette meg, amelynek 

750.000 forintos első részlete 2017. december 14. napján, 750.000 forintos második 

részlete pedig 2018. június 12. napján átutalásra került. A szerzők a tanulmány 

elkészítését ingyenesen vállalták, így a teljes megbízási díj az Egyesület javára került 

elszámolásra.  

A tanulmány szerkesztett változata a MMA-MMKI hozzájárulásával – két részletben 

– megjelent a Iparjogvédelmi és Szerzői Szemle 2018. októberi és decemberi 

számában. 

2.3. A tavalyi év minden szempontból leglátványosabb és legkiemelkedőbb eseménye a 

Szellemi Tulajdon Világszervezetének közösen szervezett, 2018. december 7-én a 

Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében megtartott „Adaptation strategies for 

copyright in the 21st century: Expansion? Contraction? Evolution?” című nemzetközi 



 

szerzői jogi konferencia volt. A támogató szervezetek (AISGE, ARTISJUS, CISAC, 

EJI, SZTNH) bőkezű anyagi hozzájárulásának köszönhetően, az Egyesület 3.492.788 

Ft tiszta nyereséggel zárta a konferenciát, amely összeg ugyancsak az MSZJF 

költségvetését gyarapítja.  

 

2.4. Végül a bevételek stabilizálása érdekében tett intézkedések között kell szólni a 2017. 

április 26-án megtartott évi rendes Közgyűlés által megemelt összegű (alapdíj: 10.000 

Ft/év; nemzetközi tagdíj 18.000 Ft/év; felsőoktatási alapképzésben részt vevő 

hallgatók esetében: 2000 Ft/év) tagdíjakkal kapcsolatos intézkedésekről. A 

tagdíjbefizetésekről készített kimutatás szerint sok tag esetében volt tapasztalható 

elmaradás, ezért 2018-ban körlevélben fordultunk az érintett tagokhoz az elmaradás 

rendezése vagy pedig az egyesületi tagság jövőbeni megfontolása érdekében.  

 

3. További tevékenység 

 

3.1. A 2018. április 16-án megtartott Közgyűlést előre meghirdetett szakmai kerekasztal-

beszélgetésre került sor a „A szöveg- és adatbányászat jövője az EU szerzői jogi 

reformcsomagja tükrében” címmel.  

 

3.2. Az ALAI Kongresszus, illetve az ALAI Végrehajtó Bizottság 2018. szeptember 12-

14. között Montrealban megrendezett ülésein az Egyesületet dr. Tomori Pál, valamint 

dr. Horváth Katalin képviselték. 

 

3.3. Az Egyesület idén is képviseltette magát 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, mely 2018. 

december 5-én, a Benczúr Palota Dísz- és Vadásztermében került megrendezésre. 

 

3.4. Az MSZJF a Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) együttműködve 2018. 

december 7-én Adaptation strategies for copyright in the 21st century: Expansion? 

Contraction? Evolution? címmel nagyszabású nemzetközi szerzői jogi konferenciát 

rendezett a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében (1051 Budapest, Széchenyi 

István tér 9.). A szimpóziumot követően a résztvevők – az Akadémia dísztermében a 

Magyar Virtuózok Kamarazenekar által előadott koncert, majd az azt követő fogadás 

keretében – felköszöntötték az Egyesület 2018-ban nyolcvan éves alapító elnökét, 

jelenlegi tiszteletbeli elnökét, id. Dr. Ficsor Mihály urat.  

 

 

4. Jogszabály véleményezések 

 

4.1. A Marrákesi Szerződéssel összefüggésben az egyes szerzői jogi jogszabályok 

fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról szóló előterjesztés társadalmi 

egyeztetésre bocsátásának keretében az MSZJF önálló véleményt nyújtott be a 

javaslatcsomaggal kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium felhívására.  

 

4.2. Egyesületünk önálló észrevétel előterjesztését mellőzve csatlakozott a Magyar 

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek a Hágai Nemzetközi Magánjogi 

Konferencia polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló egyezménytervezettel kapcsolatban benyújtott véleményéhez. 

 



 

 

 

 

5. Apáthy-díj 

 

2018. december 17-én az Egyesület székhelyén (1033 Budapest, Vörösvári út 101.) 

került sor az Apáthy-pályázat eredményeinek ismertetésére és a dolgozatok 

megvitatására egy kötetlen beszélgetés keretében. 2018-ban az első és a harmadik díj 

nem került kiosztásra. A 2018-as évben a Közgyűlés által felkért bírálóbizottság 

döntése alapján megosztott második helyezésben részesült Gelencsér Adél „A 

felhasználói tartalom a szerzői jogban” és Solymári Nóra „Nyilvánossághoz közvetítés 

az EUB gyakorlatában” című pályamunkája. Első, illetve harmadik helyezett 

dolgozatot a bírálóbizottság nem választott, ugyanakkor a bírálóbizottság a megosztott 

második helyezetteknek kifizetett díjat a harmadik helyezettnek fenntartott díj ½ - ½-

ed részével megemelte.  

 

Budapest, 2019. március 18. 

 

dr. Tomori Pál 

elnök    


