
, 'r me g is jelentek határon túli szerzõk öt országából) és százhúsz társult taggal tevé-
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ruktúrát fejlesztik. Ezzel stabilizálni tudná~ a ~ellett, fo~lalkoz1 az ~urOp~1 JOgI sza a,~~za~

ar illetve magyar dokumentumállomanyt ujdOnsaga1val, az EU-fejlesztesekkel, szerzol JOgI
~af kÖnyvtárakat. Hiszen az információs társa- és licenckérdésekke~, Ez utóbbival kapcsolatban
:~ általános kihívásai mellett a kisebbségi az európai közösség anyagi támogatását felhasz-

a o;ar könyvtárügynek olyan feladattal 'kell nálva az alábbi projekteket és szakértõi munka-

::;küzdenie, amelyet nem tud átruházni: kisebb- csoportokat hozta létre:
, gi létben õrizni, fejleszteni az anyanyelvû kul- A European Copyright User Platform (ECUP

~át, 1994-1999) projekt az európai uniós orsz~gok
Kálóczy Katalin könyvtárosai számára létesült. Az elektromkus

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szerzõi jogi problémák meghatározását, alapel-
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztálya vek tisztázását, terminológiai kérdések megvita-

tását, és az elektronikus források használatának
helyes gyakorlatát tûzték ki célul. Tizenöt mun-

.kaértekezletei.szerveztek az Európai Unió és
Copyright és licenc: Norvé~ia k~nyvt~rosai sz~mára. Az ~CUP ve-

.zetõ konyvtarosa1 elemeztek a munkaertekezle-
Elektromkus tek-eredményeit, a felmerült kérdéseket, s pon-

dokumentumok. tosan felvázolták az elektronikus szolgált~tások-
;... 00 , kal kapcsolatban a könyvtárak helyzetet, (Az~!;:'. 

a konyvtarban ECUP tevékenységének részletes leírása a kö-
~j;; vetkezõ webcímen található: 'www.eblida.org/
-~""'-, , , , , ." , o " ,
:i; A tá]ekozodas1 lehetosegek az mternet terhodl- ecup.)

tásával gyökeresen megváltoztak. A papír-hor- Testbed Implementation of the ECUP Frame-
dozón megvásárolt könyvek és folyóiratok mel- work (TECUP 1998-2001). A gyakorlatban ta-
lett az elektronikus folyóiratok és egyéb pasztaltakat összevetették az elõzõ projekt, az
web források használatához is hozzáférést kell ECUP kutatásaival. Elemezték és értékelték a
biztosítani. Olyan munkakörökkel ismerkedtünk szerzõ-kiadó-könyvtár-végfelhasználó informá-
meg, mint a t.artalomszolgáltató, interaktív szol- ciós láncban a kulcskérdéseket. Az egyik ilyen
g~ltató, internetszolgáltató, hozzáférés-szolgálta- kérdéskör a nyomtatott dokumentumok könyvtá-
tó. Megváltozott eljárásokkal, az eddigitõl eltérõ rak által történõ digitalizálás a, a másik a kiadók
menedzsmenttel, új szerzõi jogi és copyright által digitalizált anyagok, a harmadik pedig a
problémákkal találkoznak a könyvtárosok, infor- szerzõi jogok és licenckérdések menedzsment je
mációs szakemberek világszerte. Európában több volt. (TECUP: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/
nemzetközi szervezet, egyesület is segíti a könyv- tecup/)
tárosok munkáját. Az alábbiakban röviden össze- Central and Eastern European Copyright
gezzük az ezzel kapcsolatos projekteket, vala- User Platform (CECUP 1998-99). A közép- és

mint a magyarországi rendezvény~ket és a gya- kelet-európai országok könyvtárosaival egészí-
korlati munkát segítõ szakirodalmat. tették ki az ECUP projektet. Megvitatták és

középpontba állították az elektronikus források
,Európai uniós szervezetek és projektek szerzõi jogaival, licenc ekkel foglalkozó kérdés-

kört, s bemutatták az európai szabályozást ezen

Az EBLIDA (European Bureau of Library, a területen. (CECUP: http://www.eblida.org/
Information and Documentation Associations) cecup/)
1992-ben alakult független szervezet, mely az Central and Eastern European Licensing
Európai Unió könyvtári szervezeteit tömöriti. Information Platform (CELIP 1999-2001), A
Negyven teljes jogú (az európai közösség tizen- közép-és kelet-európai könyvtáros ok szaktudá-

~
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sának bõvítését tûzte ki célul a program, az elekt- jelent meg egy lényeges szakirodalmi forrás, az
ronikus forrásokhoz való hozzáférés biztosításá- Útmutató a szerzõi jogokhoz(6), amely a követke-
ra. (A hozzáféréshez licenc egyezmények szük- zõ nyolc fejezetben foglalkozik a szerzõi jogok-
ségesek, amelyeket a könyvtárosoknak kell meg- kal kapcsolatos fontosabb tudnivalókról: 1. A
kötniük az országos és nemzetközi kiadókkal.) szerzõi jog fogalma, tárgya, hatálya, II. A szer-
A tréningeket a CELIP támogatja. A 2000 no- zõt megilletõ jogok és ezek korlátai, III. Egyes
vemberében indult programot tizenöt hónaposra mûfajok, mûfaj típusok, illetve felhasználások
tervezték. (A projektet koordináló EBLIDA sajátos szabályai, IV. A szomszédos jogok vé-
internetcíme: http://www.eblida.org/celip, a pro- delme, V. A közõs jogkezelés, VI. Egyéb szer-
jektmenedzser címe: Tuula Haavisto Project vezetek (Szerzõi Jogi Szakértõ Testület, Magyar
Manager tuulah@kaapeli.fi.) Szabadalmi Hivatal) szerepe a szerzõi jogérvé-

Az EBLIDA által koordinált ECUP+ és CELIP nyesítésben, VII. A szerzõi jogsértések követ-
projekt fontos dokumentuma -különösen a kezményei, VIII. Adózási és társadalombiztosí-
könyvtárosok számára -Giavarra E. összefogla- tási szabályok.
ló munkája (Licensing Digital Resources: how A Digitális információforrások licencelése -

to avoid legal pitfalls) , amelynek már a máso- könyvtári konzorcium ok (Budapest, 2001. szep-
dik kiadása is megjelent(2), az elsõ kiadás pedig tember 10-11.) szeminárium a törvényhozás
magyar fordításban elérhetõ(3). Ez a dokumen- könyvtári kihatásairól szólt, s e fontos témakör-
tum a licencszerzõdéshez kapcsolódó lista a ben a második országos széminárium volt. A
könyvtárosok számára, segít bizonyos paragra- CELIP-projekt vezetõje, Tuula Haivisto (EB-
fusok, záradékok megértésében. LIDA) áttekintõ elõadása után az adatbázisokat,

az elektronikus szakirodalmat konzorciumos for-
Szerzõi jogok, copyright mában beszerzõk és az adatbázisok üzemeltetõi
Magyarországon, különös tekintettel számoltak be együttmûködési meg.állapodásaik-
az elektronikus' dokumentumokra ról, a megkötött licencszerzõdésekrõl. A máso-

dik napon dr. Kiss Zoltán (osztályvezetõ, Ma-
Magyarországon 1999-ben jelent meg a gyar Szabadalmi Hivatal) elõadása a szerzõi jogi

LXXVI. törvény a szerzõi jogról(4). Az ARTIS- törvény folyamatban lévõ és várható módosítá-
JUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület sairól szólt. A mûhely-megbeszélésen a magyar
honlapja(S) teljes terjedelmében közli a törvényt, könyvtári konzorciumok helyzetét vitatták meg.
a jogszabályban elõírt, közös jogkezelésbe tarto- A szeminárium résztvevõi között szétosztott
zó szerzõi és szomszédos jogok Szjt.-nek meg- hasznos tájékozódó anyag a CELIP projekt egyik
felelõ rendelkezéseit, a jogértelmezéseket, letölt- forrásanyagának, Giavarra E. már idézett mun-
hetõ nyomtatványokat és tanulmányokat. A kájának magyar nyelvû fordítása, a Digitális Jor-
Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) és rások licencelése. Hogyan kerüljük el a jogi
az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (JKSZ) csapdákat?(2) Igencsak megszívlelendõ a doku-
több éve mûködik közös szerzõi jogi munkabi- mentumban az a tizenegy pont, amely a licenc-
zottsága. Feltárják a törvény könyvtárra vonat- szerzõdések aláírásánál figyelembe veendõ (til-
kozó ismérveit, gyûjtik az elektronikus dokumen- tó) szempontokat tartalmazza. A szeminárium
tumok használatával kapcsolatos, már létezõ li- résztvevõi hozzájuthattak egy igen hasznos bib-
cenceket. liográfiához(16) a szeminárium tematikáját érintõ

A könyvtárosok továbbképzését illetõen témakörökben.
mérföldkõ volt 1999-ben A szerzõi jog és a Mintegy két évvel ezelõtt kiváló tanulmány
könyvtárak, a használók jogai címû szeminári- jelent meg az internet használatáról a szerzõi
um. Az Országos Széchényi Könyvtárban Tuula jogok tükrében(7). Szerzõje az ELTE jogi karán
Haavisto az EBLIDA képviseletében tartott elõ- jogász. Könyve elsõsorban jogászok 'számára
adást az EU szerzõi jogi törvényi szabályozás á- készült, fõbb vonalait azonban itt is bemutatjuk.
ról és az EBLIDA ezzel kapcsolatos állásfogla- Az alapfogalmak (az Internet definíciója, legel-
lásáról. Foglalkozott a jogtulajdonosok és a hasz- terjedtebb felhasználási lehetõségei, speciális
nálók feladataival, a szerzõi jogokkal az elektro- tulajdonságai) ismertetése után szól a szabályo-
nikus környezetben. A szemináriumot követõen zás szükségességérõl és az Internet "színpadá-
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nak" szereplõirõl (felhasználó, hozzáférés-szol- nos elõadást, a nyilvánossághoz közvetítést su-
gáltató [access proviqer], tartalomszolgáltató gárzással vagy másként.
[content provider] stb.). Ezután foglalkozik az A könyvtári szolgáltatások mindegyike bele-
Internet és a jog kapcsolatának neuralgikus pont- esik a jelzett kategóriákba. A törvény szövege
jaival (büntetõjogi vonatkozások), a szellemi nem tesz lehetõvé finomabb disztinkciókat a
alkotások jogi kérdéseivel, a szerzõi jog magyar digitális szolgáltatások terén sem. Minden erõ-
szabályozásával, az Internet és a szerzõi jog vel arra kell törekedni, hogy az Szjt. alkalmazá-
kapcsolatával, az Internet különbözõ aspektusa- sa révén ne rekesztõdjenek ki a digitális szolgál-
ival mint a szerzõi jog tárgyával, továbbá a szer- tatások, így pl. az on-line tartalomszolgáltatás,
zõi jogvédelem új távlataival, az on-line vitaren- valamint az interaktív felhasználások a könyvtári
dezéssel és a közös jogkezelés új lehetõségével. szolgáltatások körébõl, amelyekhez hozzáférni
Végül röviden tárgyalja a magyar jog helyzetét minden magyar állampolgárnak alanyi joga van.
az Internet vonatkozásában, valamint az idevágó Gyakorlatilag minden honlapon- olvasható
külföldi és nemzetközi jogalkotást. A 111 oldal olyan irányú figyelmeztetés, hogy az internetes
terjedelmû esszé igen komoly, tankönyv jellegû megjelenés oldalai szerzõi jogvédelem alatt áll-
mû. nak. Ez a jogvédelem különösen az oldalak le-

2001-ben jelent meg dr. Tóth Péter Benjámin töltésére, sokszorosítás ára, illetve más médiában
szakcikke, amely hasznos információkat ad a történõ felhasználásra vonatkozik. Példa erre a
szerzõi jog könyvtárakra vonatkozó rendelkezé- Henkel Magyarország Kft. honlapja -6. -, amely
seirõ1(1). részletes és szigorú szabályozást közöl.

Dr. Kiss Zoltán kétrészes értelmezõ cikkének Dr. Kiss Zoltán a tudományos kutatás szerzõi
elsõ része(8) a szerzõi jogi törvény általános jel- jogi -összefüggéseirõl írt érdekes tudományos
legû változásaival foglalkozik, míg a második publikációt(15). Megállapítja, hogy "a jogalkotó
részben az informatikával, az Internettel és a sajnálatos módon nem szakított a korábbi szer-
multimédiával összefüggõ szerzõi jogi változá- zõi jogi törvény tipológiájával", így a tudomá-
sokat tárgyalja(9). nyos mûveket ismét az irodalmi- mûvek egy al-

Egy érdekes eset a szolgálati jellegû mûvek- fajaként határozta meg (a szépirodalmi, szak-
kel kapcsolatos(IO): egy Excel táblázatkezelõ prog- irodalmi és publicisztikai mû mellett), ahelyett,
ram kapcsán egy adott szoftver speciális célfel- hogy önálló alpontba sorolta volna. A további-

~ adatok ellátására vált alkalmassá (olyan funkci- akban ismelieti a szûkebb értelemben vett szel-
ókat is be tudott tölteni, amelyekkel alapvetõen lemi alkotásokra vonatkoztatható, három terüle-
nem rendelkezett). Az így elkészült alkotás önálló tet érintõ hatályos jogszabályokat, különös te-
szerzõi jogi védelem alá esik, mivel az átdolgo- kintettel az EU-jogfejlõdéssel összhangban álló
záspak egyéni, eredeti jellege van (a standard törvénymódosításokra. Ez a három terület:
táblázatkezelõ programból az alkotó egy célszoft- -a tudományos ismeretterjesztés céljára tör-
vert alakított ki -azaz származékos mûvet ho- ténõ szabad felhasználás,
zott létre), s így már jogvédelemben részesülhet -a fényképek, ábrák, szemlélt~tõ képek,
(4. § 12/). eszközök stb. jogvédelme,

Az Internettel kapcsolatos szerzõi jogokkal -a munkaviszony keretében alkotott szerzõi
sokan, körültekintõen foglalkoznak (1,6,7,8,9,10, II, mûvekre vonatkozó különleges szabályok.
12). Ezek közül kiemelendõ a NetJog, az Elsõ "

Magyar Jogi Levelezõlista(12). Ebben jelent meg Záró megjegyzések
(és tölthetõ le) a(7) hivatkozás, amelyre korábban
már utaltunk. Ugyaninnen tölthetõ le és érhetõ Az itt vázolt emlékeztetõ anyagát könyvtáro-
el k,ét olyan publikáció(13),(14) -, amely az elektro- sainknak különösen az elektronikus szakirodal-
nikus aláírások hazai és nemzetközi jogi aspek- mi források beszerzésénél, használatánál,
tusaival foglalkozik. weboldalak szerkesztésénél kell figyelembe ven-

Pallósiné Toldi Márta(ll) a szerzõi jogi tör- niûk. Amennyiben interneten megjelent publiká-
vény hiányosságait bírálja, különösen a könyvtá- cióból kívánunk idézni, messzemenõ gondosság-
rak vonatkozásában. Az Szjt. "felhasználás"-nak gal kell tanulmányoznunk az idézendõ forrás vagy
minõsíti a többszörözést, a terjesztést, a nyilvá- kiadó copyrighttal kapcsolatos kikötéseit.
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-Az alábbi fiíggelék2:z1ünk még néhány ':i~ (II~ Pallósiné Toldi = nIncs, ha van?

hasznosnak ítélt internetcímet a témával kapcso- Korszerûtlen könyvtárk~p és hiányzó terminu-
latban: sok a szerzõi jogi törvényben. In: Kvt.Figy. 10.

1.. Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület: (46.) évf. 2000. 4. sz. p. 575-.580: .:
http://www.artisjus.huJ (12) http://www.nexus.huJnetjogllfasok.html '" '"

2. http://www.artisjus.huJfaq (itt lehet véle- (13) dr. Rátai Balázs: Az elektronikus aláírás
ményt, tanácsot kémi) szabályozásának kulcskérdései az. 1999/93/EC

3. http://www.artisjus.hu/dokumentumok/ irányelv alapján http://www.extra.huJnetjogldoc/
tanulmanyok_03.html atai-1999_93_ec.doc (Letölthetõ doc és zip for-

4. Lesley Ellen Harris honlapja: http:// mátumban.)
www.copyrightlaws.com/index2.html (14) Szilágyi Károly Bálint: A digitális aláírás

5. EBLIDA: http://www.eblida.org/ alapvetõ jogi kérdései. http://www.nexus.hu/
6. A Henkel Magyarország Kft. honlapja: netjog/szkdigsig.doc. (Letölthetõ doc és zip for-

http://www .henkel.huJahf.html mátumban.)
(15) Kiss Zoltán: A tudományos kutatás szer-

Bibliográfia (hivatkozások) zõi jogi összefüggései. Magyar Tudomány 45.
évf. 2000. 3. sz. p. 342-350.

(1) Dr. Tóth Péter Benjamin: A szerzõi jog (16) Digitális információforrások licencelése
könyvtárakra vonatkozó rendelkezései. In: TMf könyvtári konzorciumok számára. Szeminárium
48. évf. 2. sz. 2001. p. 64-70. a szerzõi jogi törvénykezés könyvtári kihatásai-

(2) Giavarra E.: Licensing Digital resources: ról. Válogatott bibliográfia a szeminárium tema-
How to avoid the legal pitfalls, 1 st Ed.: ECUP+, tikájához, 1999-2001. EBLillA-CELIP kiadvány
The Hague, 1998, 2nd. Ed. 2001: http:// Dr. ~asas Lívia
WWW .eb lida. orgi ecup/ docs/licensing.htm

(3) Giavarra E.: Digitális források licencelése:
Hogy kerüljük el a jogi csapdákat? ECUP +, i'tI6~=I.~R
Hága, 1998. ford.: Viszocsekné Péteri Éva: http:// ~ L_.-"""-J!!
www .eblida.org/celip/documents/hungarian ~ ~
-pitfall.rtf .~":;,:~ ~-..~=

A!""..-'-""W ~(4) CompLex CD Jogtár, az 1999. évi LXXVI. ===. ,:,:,..-:..
w NoW"""_""

törvény -A szerzõi jogról =~.;'.:: T'~:"~"'"
(5) A Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület ~ ~===::J:.

honlapja (amely a szerzõi jog teljes szövegét A.M=- ':~.::
tartalmazza): http://www.artisjus.hu/dokumentu- ::: ~~-;;;~-;;;;:;;.;;;:;;;;-"' .

mok/jog.html
(6) Kiss Zoltán: Útmutató a szerzõi joghoz.

Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, 2001.
32 p. I(7) Dr. Muraközi Gergely: A szerzõi jog és az
Internet -Az Internet technikai megvalósítása a
szerzõi jog tükrében: http://www.extra.hu/netjogl
doc/murakozi-szj_es_i.pdf (Letölthetõ pdf és
zip formátumban.)

(8) Kiss Zoltán: A szerzõi jogi törvény válto-
zásai. 1. rész. In: Kvt.figy. 10. (46.) évf. 2000. 1/ r~!~; 11;"...";;';; ,C';
2 13 16 i'.I..-~'IiI"."ft-"'" n_""~,,,*'.",~_n" [(f,:,.sz. p. -.i IM , " ""'" & 1'1 ,. ~:;\::'"~~-"-~ ."""" ""~C,(9) Kiss Zoltán: A szerzõij.ogi törvény válto- .==~"""" ..~ f:,7, """""""' "- UIoO6- ont-- ,c
zásai 2. rész In: Kvt.figy. 10. (46.) évf. 2000. 3. .~- ';;,= :~:""- :"'c

349 353 i. &~:=- ~-~ """"""""'~-' ',c'fsz. p. -.: ~'Y'" '"
(10) Szerzõi jog a munkahelyen. Kié a táblá-

zat? http://www.cp.hu/cp/ajanlo/cikkek/jog2.html
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