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„Az Elnökség”
• Soros elnökség lényege, az Európai Unió 

„kormánya”
• Lisszaboni szerződés: „triós” elnökség 

(ES- BE-HU)
• az Európai Unió Tanácsa formációinak 

vezetése
1. Szellemi Tulajdoni Munkacsoport (szerzői jogi 
formáció)
2. Audiovizuális Munkacsoport
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Együttműködés nemzetközi szinten

• Nemzeti koordináció alapvető fontosságú, 
de másodlagos

• A Tanács Főtitkársága
• Európai Bizottság
• Európai Parlament
• Triótag elnökségi partnerek
• Stratégiai szövetséges tagállamok
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Várható témák
1. Content Online - Árva művek 

felhasználásának engedélyezéséről szóló 
irányelv

2. Content Online - Közös jogkezelési 
irányelv

3. Vakok és gyengénlátók, olvasási 
képességükben korlátozottak hozzáférése

4. Védelmi idő irányelv felülvizsgálata (?)
5. Jogérvényesítési irányelv felülvizsgálata
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1. Az árva művek felhasználásai 
engedélyezése - irányelv

• COM régóta érzékeli a problémát (i2010, 
digitalizálási ajánlás)

• Google Books projekt
• Hatásvizsgálat, 2010. november 

jogalkotási javaslat
• 6 opció
• HU cél: az új rezsim lehetőség szerinti 

megőrzése, javítása, exportálása és 
továbbfejlesztése
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2. Közös jogkezelési irányelv 
• COM régóta érzékeli a problémát (1971 GEMA 

döntés, 2005 Ajánlás)
• CISAC-ügy, kötelezettségszegési eljárások, 

Content Online 
• 2011. I. félév jogalkotási kezdeményezés a 

közös jogkezelő szervezetek belső 
rendszerének hatékonyabbá tételéről, 
transzparenciájáról

• HU cél: a magyar szabályozásra tekintettel lévő 
pozíció 
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3. Olvasási képességükben 
korlátozottak hozzáférése

• WIPO-ban folyó munka koordinációja, az 
EU álláspontjának kialakítása és 
képviselete (más témák is)

• Téma jelentősége a WIPO-ban (BEP 
javaslat)

• ES elnökség közös ajánlás előkészítése
• HU pozíció: soft law eszközzel segíteni a 

helyzet javulását, figyelemmel az acquis-
ra is
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4. Védelmi idő irányelv 
felülvizsgálata (?)

• COM 2008-as javaslata az 
előadóművészek és a hangfelvétel-
előállítók védelmi idejének felemelésére

• 2009-ben bukás a Tanácsban
• „alvó dosszié” ES? BE? HU?
• HU pozíció: feltételes támogatottság
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5. Jogérvényesítési irányelv 
felülvizsgálata

• Kiemelt stratégiai kérdés EU és HU szinten is
• Jelenleg a tagállami hatásvizsgálatok értékelése 

zajlik
• Finomhangolás és büntetőjogi kiterjesztés
• HU pozíció: a fejlesztés iránti elkötelezettség, 

ugyanakkor a büntetőjogi harmonizáció 
szükségességének és arányosságának 
megkérdőjelezése
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Az elnökségi stáb
• Szellemi Tulajdoni Munkacsoport (szerzői 

jogi formáció)
Dr. Gyenge Anikó IRM
Dr. Stadler Johanna MSZH
Dr. Munkácsi Péter MSZH

• Audiovizuális Munkacsoport
Dr. Zachar Balázs MEH
Dr. Gyenge Anikó IRM
Dr. Práth Gyula MEH
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Köszönöm a figyelmet!

Dr. Gyenge Anikó
Aniko.Gyenge@irm.gov.hu

06-1-795-6273

mailto:Aniko.Gyenge@irm.gov.hu
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