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A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) által – a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) támogatásával – szervezett, a 

CDSM -Irányelv 17. cikkének átültetésével kapcsolatos 

videókonferencia Házirendje 

 

2020. november 13., 14:00 

 
1. Általános szabályok 

 

1.1. Jelen Házirendet az MSZJF elnöksége abból a célból fogadta el, hogy annak révén 

biztosítsa a Videókonferencia (a továbbiakban: „Videókonferencia” vagy „Rendezvény”) 

zavartalan lebonyolítását, e körben különösen a résztvevő vendégek, illetve előadók (a 

továbbiakban: Résztvevők) közötti kapcsolattartás zökkenőmentességét. 

 

1.2. A Videókonferencián való részvétellel, illetve a rendezvényre való jelentkezéssel a 

Résztvevő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a rendezvényre vonatkozó 

jelen Házirend szerinti szabályokat. 

 

1.3. A Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, 

amely a rendezvény menetét, illetve mások személyiségi jogait vagy egyéb jogos érdekét 

sértheti, illetve veszélyeztetheti. Az a Résztvevő, aki a Házirend szabályait az erre való 

felszólítást követően sem tartja be, a Rendezvényen való részvételből kizárható.  

 

1.4. A 2.1. pont szerinti szándéknyilatkozata megküldésével a regisztráló kifejezetten 

hozzájárul, hogy az MSZJF a regisztrációhoz használt e-mail címét a 

Videókonferenciával összefüggő kapcsolattartás céljára a cél által indokolt ideig, 

mértékben és módon felhasználja. E hozzájárulást megadottnak kell tekinteni abban az 

esetben is, ha a regisztráció során nem maga a részt venni szándékozó, hanem az ő 

képviseletében más, jogszerűen eljáró személy tett nyilatkozatot.  

 

1.5. A Videókonferenciáról az MSZJF kép-, illetve hangfelvételt (a továbbiakban: „Felvétel”) 

készíthet. A Résztvevő a Videókonferenciára történő belépéssel kifejezetten hozzájárul a 

Felvétel elkészítéséhez, és annak MSZJF általi megőrzéséhez. A Videókonferencia 

hanganyaga a megőrzésen kívül egyéb módon (pl.: lehívásra hozzáférhetővé tétellel) nem 

kerül felhasználásra. 

 

1.6. A Résztvevők a Rendezvényről kép- és hangfelvételt nem készíthetnek.  

 

1.7. A Videókonferencián elhangzottakról az MSZJF jogosult az MSZJF, valamint a vele 

kapcsolatban álló egyéb szakmai szervezetek tagságának tájékoztatása céljából 

összefoglalót készíteni és azt az érintett szervezetek tagságához eljuttatni, illetve a 

www.mszjf.hu weboldalon közzétenni.  

http://www.mszjf.hu/
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2. A Videókonferenciára történő belépés szabályai 

 

2.1. A Videókonferencián való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A 

jelentkezők részvételi szándékukat a pontos.patrik@eji.hu e-mail címen jelezhetik 2020. 

november 9. napjáig. 

 

2.2. A rendezvény lebonyolítása a Zoom Video Communications, Inc. által fejlesztett ZOOM 

elnevezésű informatikai alkalmazással (a továbbiakban: „Alkalmazás”) történik. A 

belépéshez szükséges információkat az MSZJF Elnöksége legkésőbb 2020. november 10. 

napján rendelkezésre bocsátja az 2.1. szerint regisztrálóknak.  

 

2.3. A konferenciára történő belépésre 2020. november 13. napján 13:00 órától 13:50 percig 

van lehetőség. Azon jelentkezők esetében, akik a jelen pontban megjelölt időpontig nem 

lépnek be az MSZJF által megadott adatokkal, a részvétel lehetősége nem garantálható.  

 

3. A videókonferencia lebonyolításának rendje 

 

3.1. A Videókonferenciát az MSZJF által kijelölt Moderátor vezeti le.  

 

3.2. A Moderátor  

3.2.1. megnyitja, illetve lezárja a Rendezvényt; 

3.2.2. jelzi a Résztvevők felé az adott programpont kezdetét, illetve végét; 

3.2.3. gondoskodik a program lebonyolításának folyamatosságáról, illetve 

zavartalanságáról; 

3.2.4. a host segítségével megadja a szót a Résztvevőknek. 

 

3.3. A Moderátor munkáját az MSZJF által kijelölt host, illetve hostok segítik. A host az egyes 

technikai feladatok (például a videókonferenciára történő belépéssel kapcsolatos 

esetleges problémák megoldása, a Moderátor jelzésére az egyes Résztvevők 

mikrofonjainak be-, illetve kikapcsolása, stb.) ellátásával segíti a Moderátor munkáját.  

 

3.4. A Résztvevők a Videókonferencián való részvételükkel kapcsolatban felmerült esetleges 

problémáikat az Alkalmazás chat funkcióján keresztül is jelezhetik a Moderátor, illetve a 

host felé.  

 

4. Az előadásokra, felszólalásokra vonatkozó szabályok 

 

4.1. A rendezvény angol nyelven zajlik, ennek megfelelően a Résztvevőknek előadásaik, 

illetve felszólalásaik során az angol nyelvet kell használniuk. A Rendezvényen magyar 

nyelven előadni, felszólalni nem lehet.  

 

4.2. A Résztvevők a Rendezvényen – a zökkenőmentes lebonyolítás biztosítása érdekében – 

lenémított mikrofonnal vesznek részt. A Résztvevők mikrofonját a Videókonferencia 

ideje alatt csak a host kezeli, a Moderátor utasításai szerint.  

mailto:pontos.patrik@eji.hu
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4.3. A Rendezvényen elhangzó rövid, 10-15 perc hosszúságú előadásokat követően a 

Résztvevők számára 45-60 percben lesz lehetőség arra, hogy jelezzék észrevételeiket, 

illetve feltegyék kérdéseiket. Amennyiben a Résztvevő fel kíván szólalni, e szándékát az 

Alkalmazás „Raise hand” funkciójával jelzi a Moderátor felé. A Moderátor a kérdésekre, 

hozzászólásokra nyitva álló idő figyelembevételével adja meg a szót a jelentkezőknek. 

 

4.4. Azon résztvevők számára, akik a Rendezvényt megelőzően megküldték kérdéseiket az 

MSZJF elnöksége részére, a Moderátor soron kívül adja meg a hozzászólás lehetőségét. 

Amennyiben a kérdést beküldő regisztráló a Rendezvényen nem jelent meg, kérdését a 

Moderátor felteheti az érintett előadónak.  

 

5. Tájékoztatás a Házirendről és a belépéshez szükséges információkról 

 

5.1. Jelen Házirendet az MSZJF Elnöksége a Rendezvényt megelőzően megküldi tagjainak, 

valamint valamennyi regisztrált érdeklődőnek, azt továbbá honlapján (www.mszjf.hu) is 

közzéteszi.  

 

5.2. Az MSZJF Elnöksége a belépéshez szükséges információkat közvetlenül, a Résztvevők 

regisztráció során megadott e-mail címére küldi meg.  

 

Budapest, 2020. október 30. 

 

 

 

 dr. Tomori Pál 

 Elnök 

 MSZJF 

 

http://www.mszjf.hu/

