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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) köszönettel megkapta 
véleményezés céljából a társadalmi egyeztetés keretében megküldött az egyes 

szerzői jogi jogszabályok fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és 
módosításáról szóló előterjesztést, amely elsődlegesen a szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célból történő módosítását, 
továbbá egy új kormányrendelet megalkotását célozza.  
   

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete önállóan és az International Federation 
of Library Association (IFLA) szervezet keretében eddig is igyekezett 

elősegíteni a különböző nemzetközi fórumokon Marrákes Szerződés európai 
ratifikálását, a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni 
képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítését. Számos fórumon jeleztük, hogy egyetértünk, a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (WIPO) szemléletével, mely kiemelt figyelmet fordít a 
vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek 

információhoz való hozzájutásának elősegítésére.  
 

A könyvtárosok nevében ez úton is köszönjük ennek az igazán fontos és az 
emberi szolidaritásra építő gondolat támogatását. Dr. Szájer József alelnök 
úr (EP) MKE-nek írt levelét idézve: „Igen, a kérdést kiemelt jelentőséggel kell 

kezelni, különösen az érintett személyek társadalmi részvételének és 
esélyegyenlőségük növelése érdekében.”  

  
Az MKE üdvözli és támogatja, hogy a tervezet harmonizálni kívánja az uniós 
jogot az EU által a Marrákesi Szerződés értelmében tett nemzetközi 

kötelezettségvállalásokkal, valamint, hogy ezeket az EU gyakorlatának 
megfelelően összeköti a szerzői jog általános szabályozásával, és hogy a 
rendelet biztosítja az EU bármely tagállamában előállított hozzáférhető 

formátumú példány a Marrákesi Szerződéshez csatlakozott többi, Európai 
Unión kívüli harmadik országba történő exportját és az onnan való importot 

is lehetővé teszi. 
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Az MKE fontosnak tartja, hogy a szabad felhasználás részletes feltételeiről 
külön kormányrendelet rendelkezzen.   

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete üdvözli a szerzői jogi szabályozás árva 
művekkel kapcsolatos javaslatát, amely több hiánypótlási felhívás 

kibocsátását írná elő, illetve szigorítaná a jogosultkutatás bizonyítékainak 
benyújtásának a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH).  
 

 
Köszönjük a szakmai véleménynyilvánítási lehetőséget. 

 
Budapest, 2018. augusztus 13.  

 

Tisztelettel: 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes  

az MKE elnöke   
 
 

 
 
 


