BESZÁMOLÓ
a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) 2019. évi tevékenységéről
A 2019-es év elsősorban szakmai szempontból volt sikeres esztendő az MSZJF életében,
bevételszerzés tekintetében kevésbé mondható olyan sikeresnek, mint az előző kettő
esztendő. Ellenben elmondható, hogy az előző években felhalmozott „tőketöbblettel”
takarékosan és megfontoltan gazdálkodott az Egyesület elnöksége, ami 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
2019. április 8-án került sor az Egyesület éves rendes közgyűlésére. A napirend a
következő volt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása;
a napirend jóváhagyása;
Az Egyesület 2018. éves beszámolójának és mérlegének elfogadása;
Az Egyesület 2019. évi költségvetésének elfogadása;
Az Egyesület tagságával, illetve a tagsági díjjal kapcsolatos kérdések;
Az Egyesület 2019. évi munkatervének elfogadása;
Tájékoztató az MMA-MMKI-val kötött kutatási együttműködés eredményéről;
Tájékoztató az MMA-MMKI-val kötött kutatási együttműködés jelenlegi állásáról
Tájékoztatás az ALAI 2019. szeptember 18-20. között Prágában, „Managing
copyright: hot topics and emerging business models in the individual and collective
management of rights” címmel megrendezésre kerülő kongresszusával kapcsolatos
kérdésekről;
Apáthy István-díj bírálóbizottságának kijelölése;
Egyebek.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2018. évi beszámolót és mérleget, a 2019. évi
költségvetést és munkatervet, valamint kijelölte az Apáthy István-díj bíráló bizottságának
tagjait (Békés Gergely, Mezei Péter, Szilágyi Zsuzsanna és Tomori Pál személyében).
Tomori Pál tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 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,
jelenleg három kilépő tag mellett további három belépő tag van, illetve két további
tagfelvételi kérelem még elnökségi elfogadásra vár.

Grad-Gyenge Anikó, az Egyesület alelnöke tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Magyar
Jogász Egyletnél (MJE) tisztújítás volt, az új vezetés pedig szeretne szerzői jogi
szakosztályt alakítani. A szerzői jogi szakosztállyal való együttműködés – annak szakmai
vetületén túl – gyakorlati haszonnal is járna, hiszen a Jogászegylet az ügyvédi kamara
dísztermében, ingyenesen tarthatja meg a rendezvényeit, mely lehetőség ez esetben az
MSZJF részére is rendelkezésre állhatna. A Közgyűlés ezt követően határozatot fogadott
el arról, hogy az Egyesület az MJE újonnan megalakuló szerzői jogi tagozatában
folyó szakmai munkában részt vegyen, az ezzel kapcsolatos feladatok
koordinálására felkérte az Egyesület elnökségét.
Ezt követően Grad-Gyenge Anikó tájékoztatta a Közgyűlést az ijoten nevű online jogi
enciklopédiáról, amely folyamatosan frissül, és kizárólag ingyenesen elérhető. A
Wikipédiához hasonlóan van lehetőség arra, hogy egy-egy szócikken több szerző
dolgozzon, a szócikkek azonban csak a szerzők által szerkeszthetők, egymás szócikkein
tehát a szerzők nem változtathatnak. Grad-Gyenge Anikó vállalta, hogy készít egy
tájékoztatót a szükséges információkkal a tagok részére, amelyben egyúttal az elnökség
megpróbál résztvevőket toborozni a projekthez.
Id. Ficsor Mihály, az MSZJF tiszteletbeli elnöke tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a közös
horvát-magyar megrendezésű ALAI kongresszus megszervezésének tervezett
időpontja 2024, ami még kérdéses, hogy hol tartjuk meg a rendezvényt, és mi lesz a
tematikája. Helyszínként a horvátországi Opatija (Abbázia) városa merült fel, mint
megfontolandó lehetőség, az itt szervezett konferencia esetében pedig az ideális időpont
október vége lenne. Tomori Pál tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 3-4 évvel a tervezett
időpont előtt rögzíteni kell az időpontot és a témát, azt ugyanis már ekkor az ALAI
rendelkezésére kell bocsájtania a rendezést lebonyolító tagszervezeteknek. A
szervezéssel
kapcsolatos feladatok
lebonyolításához alakítani
kell
egy
szervezőbizottságot, amiben az MSZJF részéről számos tagnak részt kellene vennie, és a
konferencia témáját is meg kell találni.
Békés Gergely megfontolásra javasolta, hogy az Egyesület készítsen és akkreditáljon
oktatási programot és vegyen részt az Ügyvédi Kamarában folyó oktatási
tevékenységben, amely egyrészt szakmailag, másrészt anyagilag is kifizetődő lehet.
Szilágyi Zsuzsanna, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Oktatási és Továbbképzési
Bizottságának elnökeként jelezte, hogy a területi ügyvédi kamarával összefogva, és
felhasználva annak akkreditációját, vele együtt lenne érdemes képzési anyagokat
készíteni, és felajánlotta, hogy az oktatási programmal kapcsolatban az ügyvédi
kamarákkal való kapcsolattartást koordinálhatja. Tomori Pál jelezte, hogy a ProArt által
készített Szerzői Jogi Kézikönyv alkalmas lenne tananyagnak. A Közgyűlés egyetértett
azzal, hogy az Egyesület az Ügyvédi Kamara akkreditált oktatási programjában
részt vegyen, az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálására felkérte az Egyesület
elnökségét, valamint Szilágyi Zsuzsannát.
2.

További szakmai tevékenység

2.1. Részt vettünk 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
konzultációjában az Igazságügyi Minisztériumban.

irányelv

előzetes

társadalmi

2.2. 2019. szeptember 18-20 került megrendezésre az ALAI éves kongresszusa Prágában,
amelyen az MSZJF tagjai is részt vettek. A konferenciával kapcsolatos szakmai anyagot
(kérdőív) id. Ficsor Mihály készítette.
2.3.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és a Magyar Jogász Egylet
munkaebéddel egybekötött szakmai műhelybeszélgetést szervezett a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény hatálybalépésének 20. évfordulója alkalmából a Budapesti
Ügyvédi Kamara Dísztermében 2019. november 25-én.

2.4. Az Egyesület 2019-ben 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 2019.
december 10. napján, a Benczúr Palota Dísz- és Vadásztermében került megrendezésre.
3.

Apáthy-díj
Az Apáthy-pályázatok bírálatával a bírálóbizottság 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, ezért mindezek a 2020. évi
Beszámoló részét fogják képezni. Mindazonáltal, a 2019. évi Apáthy-kiírásra
mindösszesen három pályamű érkezett. Fejes Fanni „A felhasználói tartalom (UGC)
egyes szerzői jogi kérdései” és Hegyesi Eszter „Szerzői jogok védelme a digitális
egységes piac vonatkozásában” című pályamunkával való részvételért emléklapot kaptak
és megkapták a 3. helyezettnek járó pénzdíjat. Számel Kristóf Artúr „A mű egységéhez
való jog tartalma és kihívásai a XXI. században” című pályamunkájáért I. helyezésben,
egyúttal a pályázati felhívás szerinti pénzjutalomban részesült.

Budapest, 2020. augusztus 28.

dr. Tomori Pál
elnök

