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Korábbi években ilyentájt a szellemi tulajdonvédelmi egyesületek egymás társaságában
köszöntötték az évvégi ünnepeket. Idén viszont digitálissá és virtuálissá alakult minden:
évközben bélyegképek voltunk egymás számítógépén, most meg személyes találkozás helyett
elektronikus üzenet küldünk. Furcsa évet zárunk.
Annyi hozadéka azonban volt a távolságtartásnak, hogy – kényszerből – fekete öves
videókonferencia szervezőkké váltunk. Idén online tartottuk meg a szokásos őszi
nagyrendezvényünket is, amely az európai egységes digitális piacról szóló irányelv 17. cikkében
említett tartalommegosztó szolgáltatásokkal foglalkozott. Az SZTNH támogatásával rendezett
nemzetközi ankét rangos előadók és az érdekeltek széles körét megjelenítő szervezetek
részvételével zajlott. Az esemény fő előadója, Marco Giorello, az Európai Bizottság szerzői jogi
részlegének vezetője volt. Egyesületünket Ficsor Mihály, az egyesület tiszteletbeli elnöke, az
SZTNH-t Lábody Péter, a szerzői jogi főosztály vezetője képviselte. Előadást tartott továbbá
Xavier Blanc, az AEPO-ARTIS vezető jogtanácsosa, Leonardo de Terlizzi, a CISAC vezető
jogtanácsosa, Marco Pancini, a Google közügyekért és kormányzati kapcsolatokért felelős
európai igazgatója és Kristina Janušauskaitė, az IFPI európai ügyekért felelős jogi igazgatója.
Szerzői jogi szempontból a jövő év is mozgalmasnak ígérkezik: 2021-ben a magyar jog részévé
válik két fontos uniós irányelv, a már említett a digitális egységes piacról szóló, valamint a
műsorszolgáltatások egyes szerzői jogi kérdéseiről szóló irányelv. Egyesületünk észrevételeivel,
javaslataival aktívan részt vett a véleményezési folyamatban, ezt szeretnénk tenni jövőre is.
Bízom abban, hogy mindannyiunknak sikerül ezekben a nehéz időkben is megőrizni testi-lelki
egészségünket. Ebben meghatározó szerepe lesz a tudománynak és a művészetnek. Az
utóbbiról legkésőbb idén megtanultuk, hogy nagyon tud hiányozni. Ha visszatér, becsüljük
meg jobban, akár úgy, hogy az irányelvek átültetése során élünk minden olyan lehetőséggel,
amely az alkotók és előadók magasabb szintű védelmét szolgálja.
Köszönöm az egyesület minden tagjának a közös munkát és az egész évi támogatást.
2021-re a Magyar Szerzői Jogi Fórum és a szellemi tulajdonvédelmi társegyesületek minden
kedves tagjának minden jót, elsősorban jó testi és lelki egészséget kívánok.
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