
Az SZTNH-HENT által szervezett szakmai rendezvény program-tervezete 

Szerzői jogi útkeresés a digitális kor e-booktatói között 

 

Helyszín: Millenáris, Szabó Magda terem 

Időpont: 2014. április 25. (péntek) 10-14 óra között 

 

10.00-10.30: Ünnepi megnyitó 

A szakmai rendezvényt megnyitja dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 

elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettese. 

 

10.40-11.40: A modern könyvkiadással kapcsolatos szerzői jogok és érvényesítésük 

Téma: a szerzői és kiadói jogok, az e-book piac és a jogellenes felhasználásokkal szemben alkalmazott 

eszközök. 

Moderátor: dr. Németh Mónika, a HENT titkára 

Résztvevők: Sárközy Bence kiadóvezető (Libri Könyvkiadó Kft.), Földes László informatikai 

szerkesztőség-vezető (Kossuth Kiadó Zrt.), dr. Horváth Péter igazgató (ProArt – Szövetség a Szerzői 

Jogokért), dr. Lendvai Zsófia ügyvéd (a HENT jogérvényesítési munkacsoportjának vezetője, a Kajtár 

Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie ügyvédi iroda képviselője), Király Farkas költő (Magyar 

Írószövetség Digitális Munkacsoport vezetője), kormányzati szervek képviselői  

 

11.50-12.50: Felveszi-e a szerzői jog a kesztyűt? Gyakorlati problémák és jogi válaszok 

Téma: a szerzői jogot napjainkban érő fő kihívások, különös tekintettel az írott művek felhasználására, 

és az ezek kezelését szolgáló gyakorlati lehetőségek, megoldási javaslatok és jogalkotói válaszok. 

Moderátor: dr. Grad-Gyenge Anikó, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának egyetemi docense, a ProArt Szövetség tanácsadója 

Résztvevők: dr. Szinger András főigazgató (Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület), Tófalvy 

Tamás főtitkár (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete), Nagy Zsuzsanna főigazgató (Budapesti 

Corvinus Egyetem Központi Könyvtára), dr. Lábody Péter főosztályvezető-helyettes (SZTNH), 

kormányzati szervek képviselői 

 

13.00-14.00: Tömeges digitalizálás: az árva művek felhasználásának új távlatai  

Téma: a digitalizációs tendenciák, az árva művek felhasználásával kapcsolatos uniós irányelv hazai 

jogba történő átültetése és a könyvtárak archívumok és egyéb felhasználók felhasználási lehetőségei az 

új rendszerben. 



Moderátor: dr. Mezei Péter, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító 

Jogi Intézetének egyetemi docense 

Résztvevők: Dancs Szabolcs igazgató (Országos Széchenyi Könyvtár – Gyűjteményszervezési 

Igazgatóság), Kollár Árpád költő (Fiatal Írók Szövetségének elnöke), dr. Halász Annamária jogi képviselő 

(Magyar Nemzeti Digitális Archívum), dr. Legeza Dénes jogi ügyintéző (SZTNH), kormányzati szervek 

képviselői  

 

 


