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1. Metszet; a gondatlan kezelés következtében
szakadások és gyûrõdések keletkeztek

A digitalizálás
állományvédelmi kérdései

Milyen szempontokból hozható
összefüggésbe a digitalizálás

az állományvédelemmel?

Az írott kulturális örökséget õrzõ közgyûjte-
mények terveket készítenek és valósítanak meg
a legértékesebb, eredeti mivoltukban többnyire
csak nagyon korlátozottan kutatható, valamint
a gyakran keresett, nem ritkán veszélyeztetett
állapotban lévõ állományrészeik digitalizálásá-
ra vagy digitalizáltatására, hogy azután a digi-
talizált változat révén valamely módon az eddi-
ginél sokkal szélesebb kör számára egyidejû
hozzáférést biztosítsanak ezekhez az állomány-
részekhez.

A digitalizálást emberek valósítják meg gépek
segítségével, és az embernek tudatában kell len-
nie a digitalizálással együtt járó, az eredeti doku-
mentumokat veszélyeztetõ kockázatokkal, hogy
károsodásukat meg tudja elõzni.

Ez az elsõ, közvetlen összefüggés, vagyis az,
hogy a digitalizálási folyamat nem okozhatja az
eredeti dokumentumok károsodását.

A másik az lehet, hogy a digitalizált változat
– a mikrofilmhez hasonlóan – az állományvé-
delem eszközeként, mint helyettesítõ másolat
szerepelhet, melynek hozzáférhetõvé tétele az
eredetit megkímélheti a használattól. A digita-
lizálásnak ugyanakkor – az állományvédelem
szempontjából – egyes esetekben a szándékkal
ellentétes hatása is lehet: a széles körû megis-
merés felkelti az emberekben a vágyat és az
igényt arra, hogy az eredeti, szépséges kódexe-
ket, okleveleket, atlaszokat és a hasonló, mû-
tárgyként is viselkedõ dokumentumokat gyak-
rabban rendezett kiállításokon a maguk valójá-
ban, anyagi mivoltukban is láthassák. Ez azu-
tán újabb nehézségeket jelent az állományvé-
delem számára.

Ebbe a témába a digitalizálandó és digitalizált
eredeti dokumentumok károsodását megelõzõ
védelem tartozik bele, a keletkezett digitális má-

solat védelme – amely szintén szükséges – más
kérdéskör.

Az írott kulturális örökség anyagait
és a könyvkötések szerkezetét károsító

hatások és a károsodások

Az írott kulturális örökséget alkotó dokumen-
tumok – többségükben szerves – anyagai nem
egyformán érzékenyek a környezetbõl õket érõ,
gyakran károsító hatásokra, és a kötések készítési
módja és minõsége is befolyásolja, mennyire káro-
sodnak a különféle fizikai igénybevétel miatt.

A digitalizálás szempontjából is fontos károsí-
tó tényezõk és károsodások közé tartozik többek
között:
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2. Festéssel díszített pergamen kódex; a lapok erõsen
meghullámosodtak

3. Savas kotta; a lapok széle sárgult, törékeny,
beszakadt, berepedezett

4. Elsõ kiadású XIX. századi hungarikumok; a nem
szakszerû használat miatt a papírkötések a gerincnél
elszakadtak

• az, ha a könyvet nem a megfelelõ módon,
például a gerinc sérülését okozva veszik le a
polcról;

• az, ha a lapokat a fiókból, dobozból helyte-
lenül emelik ki, és azok gyûrõdnek, beszakadnak
(1. kép);

• az, ha a kézzel való megfogás szennyezi vagy
fizikailag (tovább)rongálhatja a könyvet vagy a
lapokat;

• a kötet kinyitása, nyitott állapotban való le-
nyomása, szétfeszítése a gerincnél;

• a gondatlan és/vagy szakszerûtlen lapozás;
• a lapok felületének súrlódása az üveglaphoz;

a könnyen elmozduló festékek átnyomódása az
üveglapra; tinták, festékek ledörzsölõdése, levá-
lása a felületrõl;

• a viaszpecsétekre ható nyomó- vagy feszítõ-
erõ és a szokásosnál nagyobb hõ;

• a hosszabb tartózkodási idõ alatt a környezet
levegõjének gyakran, nagyobb mértékben válto-
zó relatív nedvességtartalma, elsõsorban a perga-
menre írt vagy pergamenbe kötött dokumentu-
mok számára;

• a fény és az UV-sugárzás.
A szokásosnál nagyobb hõhatás a szerves

anyagok egyike számára sem kedvezõ.

A hõre és a levegõ nedvességtartalmának gya-
kori, nagyobb változásaira különösen érzékenyek
a pergamen kódexek és oklevelek, valamint az
egyéb, pergamenre írt és festett dokumentumok
(pl. térképek), a pergamenkötések és a fényké-
pek. (2. kép)

Az egy-egy károsító hatásra mutatott egyedi
érzékenységet nemcsak az anyag fajtája, hanem
annak állapota is befolyásolja. Például a kb. 1870
és 1970 között, facsiszolat tartalmú papírokra
készült hírlapok és könyvek, valamint más, kéz-
iratos vagy nyomtatott dokumentumok, egyebek
közt kéziratok, iratok, plakátok, kották mára
megbarnultak, törékenyek és sok esetben alig vagy
egyáltalán nem használhatók, mivel már egyetlen
hajtástól is eltörhetnek. A lapszélek folyamatosan
letöredeznek, miáltal a szöveg vagy kép, rajz is
csonkul elõbb-utóbb. (3. kép) Még súlyosabb
esetekben az egész lap olyan törékennyé válik,
hogy a lapozástól darabokra szakad, szétesik, így
még nagyobb valószínûséggel csonkul meg az
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5. Vasgubacs tintával írt kézirat; a tintamarás
következtében már több lap elszakadt és hiányos is lehet

információ. Ugyancsak nagyobb mértékben ká-
rosodhat a szkenner üveglapjának szorítása alatt
a szoros kötés és esetleg a váltakozó nedvesedés
és kiszáradás hatására erõsen meghullámosodott,
gyenge papír, a hasonló állapotú egyes lapok vagy
a különleges anyagú és díszítésû dokumentumok.

A kötött könyvek gerincének alkotóelemei – a
bordák, a fûzõcérna, a gerinclemez, a bõr, perga-
men, papír vagy vászon borítóanyag – nehezen
viselik el, ha a gerinc a könyv erõltetett kinyitása
vagy vízszintesre való lenyomása miatt nagyon
megfeszül vagy szétnyomódik. Ezek az elemek
eltörhetnek, elszakadhatnak, a kötés meggyengül,
súlyosabb esetben szétesik, ami azután a lapok
kicsúszása miatt azok sérülésével is járhat.

Ilyen károsodások nem érhetik a szkennelés
során az értékes, eredeti kötéseket; az újabb, ér-
téktelenebb kötések pedig gyakran borítanak olyan
papírt, amit már nem lehet újrakötni, mert a töré-
keny lapok sem a fûzést, sem a ragasztást nem
viselik el. Ugyancsak gyakran sérül a kifeszített
vagy kilapított könyvkötés úgy, hogy a gyenge
külsõ vagy belsõ nyílásban a borítóanyag vagy
az elõzékpapír kiszakad, és emiatt vagy a gerinc-
lemez szakad le, vagy a könyvtest esik ki a táb-
lából. (4. kép)

A fény károsító hatása

A fény részecskékbõl álló, de hullámjelenség-
ként viselkedõ elektromágneses energiaáramlás.
Minél kisebb a hullámhossz (amelynek mérték-
egysége a nanométer, nm), annál nagyobb a su-
gárzás energiája és károsító hatása. A természetes
fény a következõ összetevõkbõl áll:

– nem látható ultraibolya (UV) sugárzás, hullám-
hossza 100–400 nm;
– látható fény, hullámhossza 400–760 nm;
– nem látható infravörös (IR) sugárzás (hõsugár-
zás), hullámhossza 760 nm-nél nagyobb.

Tehát az UV-sugárzás károsítja leginkább a
szerves anyagokat.

A fényforrásból egy meghatározott tárgyra
esõ fénymennyiség a tárgyon mérve, luxban fe-
jezhetõ ki. A pontalakú fényt szolgáltató fény-
forrás, mint a spotlámpa vagy izzólámpa meg-
világítási erõssége a távolság négyzetével for-
dított arányban változik, tehát például egy
spotlámpa megvilágítási erõssége négy méter
távolságról negyede lesz a két méterrõl mért
értéknek. Az UV-sugárzás mennyiségét az
összes fényerõsségen belüli arány megadásá-
val, microwatt/lumenben fejezik ki.

A fény árt a dokumentumoknak, különösen a
szerves anyagokból készült tárgyaknak, és a ká-
rosodás visszafordíthatatlan. Leginkább a napfény
és a neoncsövek UV-sugárzása káros, mivel ron-
csoló hatású (foto)kémiai reakciókat indít el és
segít elõ. Az izzólámpák infravörös-sugárzása által
okozott hõhatás sem hagyható figyelmen kívül.
Egy tárgy fény által bekövetkezõ károsodása a
megvilágítás luxban mért fényerõsségének és órá-
ban mért idõtartamának szorzatával, az ún.
luxórában mért fényhatással arányos. Vagyis a
hatás ugyanaz, ha tíz órán át kétszáz luxszal vagy
negyven órán át ötven luxszal világítanak meg va-
lamit, mivel mindkét fényhatás kétszáz luxórát je-
lent; a tárgyat a különbözõ idõpontokban ért fény-
hatások pedig összeadódnak.

A fényhatás szempontjából kiemelten érzékeny
anyagok a kéziratok, rajzok és más dokumentu-
mok tintái és festékei, valamint általában a fény-
képek, de különösen a legkorábbi technikákkal
készült pozitív képek és a színes fényképek. (5.
kép) A kiemelten érzékeny anyagok és dokumen-
tumok számára 15 000 luxóra/év fényhatás en-
gedhetõ meg; ez 50 lux fénymennyiség mellett
300 órás megvilágítást jelent. Ha a megvilágítás
mértéke nem 50, hanem mondjuk 100 lux, akkor
a megengedhetõ idõ a felére csökken, vagyis 300
óra helyett 150 lesz. A 15 000 luxóra az egy év
során ezen anyagokat érõ összes luxórát jelenti,
vagyis a kiállítás, a használat, a digitalizálás, a
másolás, a fényképezés összes órájának és a tár-
gyat érõ összes fénymennyiségnek a szorzatát. A
facsiszolatos és savas papírok a nagyon érzékeny
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6. Nagy méretû kéziratos térkép; repedezett és portól
erõsen szennyezett

kategóriába tartoznak, amelyek számára 150 000
luxóra/év a megengedett fényterhelés.

A szkennerek lámpája vagy lámpái külön-
bözõ fénymennyiséget bocsátanak ki; például
lehet egy lámpából a tárgyra esõ fénymennyi-
ség 3000 lux, a szkennelés ideje mondjuk 30
másodperc, ez kb. 25 luxórát jelent. Ennek
alapján azt mondhatjuk, hogy a fény károsító
hatása egyszeri szkennelés során önmagában
elhanyagolható. Ugyanakkor, mivel a tárgyat
az élete során érõ összes fényhatás összeadó-
dik és nem tudjuk, hogy például egy 600 éves
kódex miniatúráit eddig mennyi és milyen fény-
hatás érte, azt kell megkívánni, hogy a lehetõ
legkevesebbre szorítsák azokat a mûveleteket,
amelyek azzal járnak, hogy az eredeti kiemel-
ten érzékeny anyagokat fény éri.

A digitalizálás hatása a digitalizálandó
dokumentumokra

I. A  dokumentumok állapotának és veszélyez-

tetettségének felmérése és értékelése digitalizálás

elõtt

Minden típusú analóg anyag digitalizálható; a
rajzok, kéziratok, illusztrált könyvek, újságok,
levelek, képeslapok, színlapok, plakátok, met-
szetek, térképek és tervrajzok éppúgy, mint a
diák és fényképek vagy a festmények. Egy
gyûjtemény vagy gyûjteményrész digitalizálási
tervének készítésekor azonban fontos az erede-
ti analóg anyagok jellegének, méretének vizs-
gálata mellett azok állapotának felmérése is,
mivel az megszabja, hogy alkalmas-e az anyag
a digitalizálásra, lehet-e megfelelõ minõségû
digitális képet nyerni, valamint mindez a
szkennelési technika megválasztására is hatás-
sal van. Emellett a digitalizálás költségét is
kritikusan érinti az anyagok állapota, mivel egy
gyenge fizikai állapotban lévõ, törékeny vagy
erõsen szennyezett anyag elõkészítése, kezelé-
se a digitalizálás során több emberi munkát és
idõt igényel, valamint a szükség szerinti resta-
urátori elõkészítés, tisztítás, javítás, esetleges
restaurálás is nagymértékben megnövelheti a
költségeket. (6. kép) Ilyenkor azt is érdemes
fontolóra venni, hogy egy olyan digitalizálási
partnert keressenek, akinek ugyanaz a doku-
mentum jobb állapotban van a birtokában.

A felmérés szempontjai lehetnek: a kötés
technikája, anyagai és állapota; az írás-, rajz-,

festmény-, nyomathordozó (pergamen, papír,
esetleg textília) jellege, mérete és állapota,
valamint (pl. a térképek esetében) vastagsá-
ga és vastagságának egyenletessége; az író-
, festõ-, nyomóanyag (tinta, festékek, nyom-
dafesték) jellege és állapota. A festékek ál-
lapotát nemcsak szabad szemmel, hanem
mikroszkóposan is értékelni kell, mert lehet-
nek olyan apró, szabad szemmel még nem
látható sérülések, repedések a festékekben,
amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egy erõ-
sebb fizikai igénybevételt (amilyen például
a pergamen lapok lenyomása, illetve a szken-
ner üveglapjának érintése) már nem visel el
károsodás nélkül a festék, mert leválhat, le-
pereghet a hordozóról.

Mind a kötés, mind a dokumentumot alkotó
anyagok esetében a készítési technikán és az állapo-
ton kívül a veszélyeztetettség mértékét is meg kell
állapítani. Ebbe a fázisba állományvédelmi szakem-
bert vagy/és restaurátort kell bevonni, aki az esetle-
ges javítási, restaurálási költséget is kalkulálja, amit
azután az összes költségbe be kell tervezni.
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II. Az állományvédelmi szempontok figyelem-

bevétele a digitalizálás elõkészítésekor: jellem-

zõk és követelmények a szkennerekkel kapcso-

latban; a digitalizálás módjának meghatározá-

sa, valamint a szükséges feltételek és körülmé-

nyek biztosítása. Állományvédelem a digitali-

zálás során.

A digitalizálás tervezése során az anyag jelle-
gét, állapotát, méretét, alakját (azt, hogy két- vagy
háromdimenziós-e) figyelembe véve kell kiválasz-
tani a szkennelési technikát, vagyis azt, hogy
milyen módon (szkennerrel vagy digitális fény-
képezõgéppel) és milyen fajta szkennerrel végzik
el a digitalizálást. A szkennerekkel szemben tá-
masztott követelmények között az állományvédel-
mi szempontoknak ugyanolyan jelentõségük van,
mint például a megfelelõ felbontási képességnek.

Állományvédelmi szempontból a háromdimen-
ziós dokumentumok esetében fontos, hogy azok
megfelelõ alátámasztást kapjanak, tehát például a
bekötött könyveket vagy iratokat ún. bölcsõn le-
hessen elhelyezni. A bölcsõ lehet egy olyan
könyvtartó, amelyen a kinyitott könyv két fele
egymással kb. 120–130 fokos szöget zár be, te-
hát nem kell síkba lenyomni a könyvet. Ebben az
esetben digitális fényképezõgépet lehet használ-
ni. A „bölcsõ” jelenthet egy függõlegesen közé-
pen kettéosztott asztallapot is, amelynek két fele
vízszintesen, a gerinc méretétõl függõ mértékben,
automatikusan széthúzódik; így a nyílásba bele-
helyezett gerinc, szabadon mozogva, nem törik
meg. A két fél asztallap külön-külön, függõlege-
sen is fokozatmentesen mozgatható, vagyis auto-
matikusan emelkedik és süllyed, ahogy a könyv
két felének vastagsága a lapozással, azaz a digi-
talizálásban laponként elõrehaladva nõ, illetve
csökken.

A megvilágítást szolgáltató lámpa fénye ún.
hideg, vagyis infravörös sugarakat nem tartalma-
zó és UV-sugárzástól is mentes legyen, vagy
maximum 10–25 mikrowatt/lumen UV-sugárzást
tartalmazzon.

Térképek esetében a nagy méret és a különle-
gesen nagy felbontóképesség iránti igény azok a
szempontok, amelyek elsõsorban meghatározzák
a szkenner megválasztását. Az Országos Széché-
nyi Könyvtár (OSZK) térkép-digitalizálási prog-
ramjához használt szkenner ún. dobszkenner,
amelynek kb. 40 cm átmérõjû hengerére erõsítik
föl pántokkal a térképlapot. Fontos, hogy nagy a
henger átmérõje, mivel így kisebb a veszélye

annak, hogy a kéziratos vagy kézi festésû térké-
pek festékei a papír megtörése miatt sérülnek. A
dobszkenner esetében nem fénnyel megvilágítva,
hanem lézeres letapogatással történik a szkennelés;
a lézersugárnak az anyagokra gyakorolt hatását ebben
a vonatkozásban valószínûleg még nem vizsgálták.

Egy-egy digitalizálási program vezetõje dönti
el, hogy a digitalizálás az intézményen belül (ha
a technikai feltételek biztosíthatók) vagy kívül
történik-e.

A döntés hatással van vagy lehet a készülék
fajtájára, a megfelelõ helyszín kiválasztására, a
szükséges munkatársak kívánatos képességeire és
az egész program szervezésére. Állományvédel-
mi szempontból fontos, hogy a digitalizálás során
a dokumentumokat olyan személyek fogják kéz-
be, helyezzék el a készüléken, végezzék a lapo-
zásukat, akik erre megfelelõen ki vannak képez-
ve, és a kellõ felelõsséggel, gondossággal, óva-
tossággal, sérüléseket nem okozva tudják a fel-
adatot végrehajtani. Általában célszerû és meg-
nyugtató mindezt a gyûjtemény egy alkalmas
munkatársára bízni.

Az alábbiakban példaként ismertetek néhány
részletet olyan felmérések és javaslatok szövegé-
bõl, amelyeket az állományvédelmi szempontok
figyelembevételével készítettem egyes dokumen-
tumoknak vagy a dokumentumok egy csoportjá-
nak digitalizálhatóságára, a digitalizálás feltétele-
ire és körülményeire vonatkozóan.

XV. századi pergamen kódex

Kötése korabeli; a fatáblák és az erõsen leko-
pott bársonyborító eredeti; mind a fûzés, mind a
tábláknak a könyvtesttel való kapcsolata ép és
szilárd (semmilyen javító vagy restauráló beavat-
kozást nem igényel). A kötet, annak ellenére, hogy
bordákra van fûzve, aránylag jól nyitható. Ahol
csak szöveg van, ott a belsõ margó elég széles,
az egész oldalas miniatúrával borított oldalakon
azonban a miniatúra gyakran a gerincig tart (nincs
margó).

A digitalizálás szempontjából a kötet különle-
gessége a vastagsága (13 cm). Ahogy a lapozás-
ban haladunk elõre, egyre vastagabb lapcsomót
kell a következõ lapnak „átérnie”, ezért egyre
beljebb kerülnek a gerinchez a sorkezdetek, és
egyre jobban torzulnak a betûk, az egész oldalas
miniatúráknak pedig egyre nagyobb része nem
látható. Sem a gerinc lefeszítése vagy szétnyomá-
sa, sem a korabeli, ép kötés megbontása semmi-
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képpen nem képzelhetõ el; ez merénylet volna a
kódex kötéstörténeti és fizikai integritása ellen.
Mivel nem garantálható, hogy a kódex a legki-
sebb károsodást vagy változást sem szenvedi el,
szkennelését nem tudom támogatni.

1848–49-es hírlapok

Mindegyik kötet papírja jó minõségû és jó
állapotban lévõ rongypapír, amit nem károsít a
fény. A nyomdafestéket szintén nem károsítja a
fény. A beakasztott félvászon kötések jó állapot-
ban vannak, de ha nagyon le kell a köteteket
nyomni a szkennerben, akkor a gerinc megtörhet,
ezért nem ajánlatos azokat síkágyas szkennerrel
felvenni.

A kötés nélküli, egyes lapokból álló 1848-as
Ellenõr kötetnél a lapok lerakása és felszedése
óvatosan, gondosan végzendõ, hogy a lapok az
egyenkénti rakosgatástól ne sérüljenek.

Vannak olyan kötetek (Kossuth Hírlap 1848,
Pesti Hírlap 1848. II, 1848. szept.–1849. és
1848. január–június), amelyekben a belsõ, ge-
rincnél lévõ margó keskeny és/vagy szoros a
kötés; várható, hogy a belsõ néhány betû tor-
zult lesz. Ezt elektronikusan korrigálni lehet,
tehát nem szükséges – mivel amúgy sem meg-
engedhetõ – a köteteket szétnyomni vagy telje-
sen szétszedni.

Elsõsorban azt javasolom, hogy az OSZK-
ban már elkészített mikrofilmrõl történjék a di-
gitalizálás. Ha ez nem oldható meg, akkor is
inkább a digitális kamera, mint a síkágyas szken-
ner használatát javasolom mindegyik kötet ese-
tében.

1848–49-es plakátok és kisnyomtatványok

Mivel valamennyi látott dokumentum jó álla-
potú, rongypapíron lévõ nyomtatvány, digitalizá-
lásuk nem okoz károsodást sem a papírban, sem
a nyomdafestékben, és – mivel egy- vagy né-
hánylapos dokumentumokról van szó – síkban
való kifektetésük sem jelent problémát.

1897 és 1899 között megjelent hírlap

14, beakasztott félvászon kötésû kötetbe van
kötve. Az 1. kötet kötése korábban készült, mint
a többié; ennek vászongerince félig leszakadt. A
többi kötet kötése ép.

A 14 kötetben lévõ valamennyi újság papír-
jának összetétele hasonló: 70–80% facsiszolat

és 20–30% facellulóz. A papír savas közegben
enyvezve készült, jelenleg erõsen savas. A meg-
jelenés óta eltelt több mint száz év alatt a na-
pilap papírja megsárgult, a lapok teljes terje-
delmükben törékennyé váltak, szélük sötétebb
sárgásbarna, beszakadozott, és néhány helyen
már kisebb hiányok is keletkeztek.

A szakadásokat és hiányokat a mikrofilme-
zés elõtt kijavították, de a lapok egyenkénti kon-
zerválására és restaurálására (a savasság meg-
szüntetésére, a gyenge, törékeny papír megerõ-
sítésére) nem kerülhetett sor. A javítás óta ke-
letkezett újabb szakadások lapozáskor könnyen
továbbszakadnak, és új szakadások is keletkez-
hetnek.

Az eredeti hírlapköteteket a lapok csonkulá-
sának veszélye nélkül nem lehet az olvasóknak
kézbe adni. Mivel a hírlap veszélyeztetett álla-
potban van, eredeti példánya nem kutatható és
nem digitalizálható. Digitalizálásra az újságról
készült, már meglévõ mikrofilmet tanácsos, il-
letve kell használni.

Mikrofilmezés vagy digitalizálás?

A szigorú technológiával elkészített mikrofilm-
negatívok felbontóképessége kiváló és tartós-
ságuk, vagyis használható állapotban való fenn-
maradásuk legalább kétszáz év. Mindezek alap-
ján a negatív mikrofilm tekinthetõ az eredeti-
nek legjobban megfelelõ, új filmre információ-
veszteség nélkül bármikor átmásolható, nagyít-
ható és tartós másolat hordozójának.

A hosszú távú állományvédelem céljait az
szolgálja megfelelõen, ha az ún. hibrid megol-
dást alkalmazzák, vagyis azt, hogy a digitalizá-
lást megelõzõen tökéletes minõségû, digitalizá-
lásra is alkalmas mikrofilmet készítenek a do-
kumentumról, majd – a széles körû hozzáférés
érdekében – a mikrofilmet digitalizálják.

Olyan berendezés is van már, amellyel egy-
szerre lehet mikrofilmet készíteni és szkennelést
végezni.

Az a fontos, hogy a digitalizálást ne tekint-
sék az állományvédelem egyedüli és feltétlenül
megbízható eszközének, mivel a digitalizált vál-
tozat információtartalmának teljes megmaradá-
sa és a hozzáférés hosszú távon még nem ga-
rantálható.

Kastaly Beatrix

 Országos Széchényi Könyvtár
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A digitális könyvtár
a szerzõi jog tükrében

A digitális könyvtár létrejötte

Magyarországon már a rendszerváltozást megelõ-
zõen erõteljes közeledést lehetett megfigyelni az
információs társadalom irányába. Viszonylag
korán csatlakoztunk az internet közösségéhez: a
„vasfüggöny”, továbbá a korszerû technológia
kelet-európai terjedését tiltó COCOM-lista is ér-
vényben volt, amikor sok magyar felsõoktatási,
könyvtári és más szakember már javában hasz-
nálta munkaeszközként a számítógépet. Munká-
juk során egyrészt hozzájutottak a külföldön ké-
szülõ adatbázisokhoz, másrészt maguk is hason-
lók építésébe kezdtek.

Az 1990-es évek elsõ felében az interneten
is megjelentek az elsõ magyar nyelvû digita-
lizált mûvek. Dolgozó emberek szabadidejü-
ket nem kímélve, szorgalmasan gépelték be
kedvenc írójuk kedvenc mûvét, majd egy
közös adatbázisban helyezték el az elkészült
„digitalizált” alkotásokat. Majd egy évtized
ezzel a munkával telt. Az alkotók joggal
érezhették magukat büszkének ezen úttörõ és
heroikus úton. Ebben a szegedi egyetemi
könyvtár játszott kiemelkedõ szerepet, az ott
dolgozó könyvtárosoknak köszönhetõen ez
az intézmény ma is élenjáró vállalkozásokat
tudhat magáénak. Mindemellett az elmúlt
évtizedben a könyvtári tevékenység korsze-
rûsítése terén a szegedi mûhely szellemi ki-
sugárzása az egész országra hatott és kiha-
tott. Ma már nemcsak saját eredményeik,
hanem az egyetemen folyó magas szintû szak-
képzés révén is érvényesül ez a pozitív ha-
tás.1

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994, a
Neumann János Digitális Könyvtár 1997 óta
szolgálja a magyar nyelvû szép- és szakiroda-
lom iránt érdeklõdõket. A két „tisztán” virtuá-
lis könyvtár mellett több száz könyvtár, múze-
um és levéltár kapcsolódott be az elmúlt évek
során a nemzeti kulturális örökség digitalizálá-

sába. Például: Magyar Elektronikus Könyvtár
http://www. mek.iif.hu/; Neumann János Digi-
tális Könyvtár http://www.neumann-haz.hu/;
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár http:/ /
www. brody.iif.hu/hmek/index.html; Verseghy
Ferenc Elektronikus Könyvtár http://vfek.
vfmk.hu/; Vasi Digitális Könyvtár http://www.
vasi digitkonyvtar.hu/.

Mi lett a kitartó és hõsies munka eredménye?
Mire az elsõ nagy adatbázisok elkészültek, a jog-
alkotó kiscserkész módjára beérte az úttörõket.
Az új szerzõi jogi törvény megalkotásával majd
hatályba lépésével a jogalkotó az elkészült mun-
kákat visszaparancsolta az adattároló lemezekre.
Az interneten történõ közzétételük engedélyezé-
sét a szerzõkre, szerzõi vagyoni jogosultakra és a
közös jogkezelõkre bízták.

Dolgozatom célja az, hogy a könyvtárak irodal-

mi és képzõmûvészeti alkotások digitalizálásakor
felmerülõ általános szerzõi jogi problémáira rámu-
tassak és megpróbáljak választ adni a gyakorlat alap-
ján, melyre az elmúlt egy évben tettem szert a
Neumann-háznál. Jelen dolgozatommal nem felada-
tom tekintettel lennem az egyes közgyûjtemények-
re, költségvetési intézményként mûködõ könyvtá-
rakra vonatkozó speciális jogszabályokra, valamint
a terjedelmi korlátok miatt nem tudok kitérni a fo-
lyamatban lévõ szerzõi jogi változásokra (többek
között: digitális jogkezelés).

Szerzõi jogi szabályozás

Ahhoz, hogy a könyvtárakban megfelelõ mó-
don tudjunk a digitalizálás szerzõi jogi kötelezett-
ségeinek eleget tenni, ismernünk kell a szerzõi
jogot és a mögötte álló jogszabályokat.

Az alkotmányban rögzített alapelv a tulajdonhoz
való jog biztosítása2. A szellemi alkotások, nyuga-
ton használt formában: szellemi tulajdon (melynek
része a szerzõi jog) egy speciális formája a tulajdon-
jognak. Ugyanerrõl a Polgári Törvénykönyv (Ptk.):
A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll.3 Az
ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata (1948) alapján
minden embernek joga van a tudományos, irodalmi
és mûvészeti alkotáshoz fûzõdõ erkölcsi és anyagi
jogai védelmére.4

1 Dr. Tószegi Zsuzsanna: A digitális könyvtárak szerepe
a magyar kulturális örökség digitalizálásában és hozzá-
férhetõvé tételében

2 1949. XX.  tv. 13. § (1)
3 1959. IV. tv. 86. § (1)
4 ENSZ EJNY 27. § (2)
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 Az alábbi esetekben kiegészítõ jelleggel az
1959. évi IV. törvényt, a Polgári Törvényköny-
vet kell használni:
– a személyhez fûzõdõ jogok védelme;
– a tulajdon-átruházás szabályai a mûpéldány
átadásával megvalósuló teljesítés körében;
– a szerzõdések általános szabályai a felhaszná-
lási/jogátruházási szerzõdések körében;
– a jogszavatosság szabályai szerzõdéses kikötés
alapján, a kártérítés szabályai vétkes jogsértés
esetén;
– öröklési szabályok a vagyoni jogok öröklésére.

A régi szerzõi jogi törvényben nem találunk
utalást az interneten történõ felhasználásra. Ezt
csak a szerzõi jogról szóló új, 1999. évi LXXVI.
törvényben szabályozták:
26. § (8) A szerzõnek az is kizárólagos joga,
hogy mûvét – másként, mint sugárzással vagy a
(7) bekezdésben szabályozott módon – a nyilvá-

nossághoz közvetítse, és hogy erre másnak enge-

délyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az
esetre, amikor a mûvet vezeték útján vagy bár-
mely más eszközzel vagy módon úgy teszik a

nyilvánosság számára hozzáférhetõvé, hogy a

nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét

egyénileg választhatják meg.
A szerzõi jogi törvény egyes pontjai a kö-

zös jogkezelõket nevezik meg meghatározott
jogok kizárólagos érvényesítõinek. A közös jog-
kezelõket a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma (NKÖM) minisztere veszi nyilván-
tartásba, és a Magyar Közlönyben minden év-
ben megjelenõ díjszabásaikat is a miniszter
hagyja jóvá.

Közös jogkezelõk különösen:

1. irodalmi és zenei mûvek jogai: Artisjus, Ma-
gyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület, (AR-
TISJUS)
2. egyéb alkotómûvészeti alkotások jogai:

HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ

Társasága Egyesület (HUNGART)

Különleges szerepet tölt be a közös jogkezelés-
ben a Magyar Reprográfiai Szövetség (MRSZ)
3. filmalkotások: Filmszerzõk és Elõállítók Szer-

zõi Jogvédõ Egyesülete (FILMJUS)

4. elõadómûvészi teljesítmények: Mûvészeti Szak-

szervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ

Iroda (MSZSZ-EJI)

5. hangfelvételek jogai: Magyar Hanglemezki-

adók Szövetsége (MAHASZ)

A digitális könyvtár gyakorlata

A szerzõi jogi törvény védi az irodalmi, tudo-
mányos és mûvészi alkotásokat. A könyvtárak

esetében kiemelendõ:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi,
tudományos, publicisztikai) mû,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a színmû, a zenés színmû, a táncjáték és a
némajáték,
d) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kõnyo-
más útján vagy más hasonló módon létrehozott
alkotás és annak terve,
e) a fotómûvészeti alkotás,
f) a térképmû és más térképészeti alkotás,
g) a jelmez- és díszletterv.
Másrészt fontos, hogy bizonyos cselekmények
szerzõi jogi felhasználásnak minõsüljenek.5 Ilyen
cselekmények:
– a többszörözés,
– a terjesztés,
– a nyilvános elõadás,
– a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy
másként,
– a sugárzott mûnek az eredetihez képest más
szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz tör-
ténõ továbbközvetítése,
– az átdolgozás,
– a kiállítás.

A digitális könyvtár esetében a digitális úton
történõ rögzítés, a többszörözés és a nyilvános-
sághoz történõ közvetítés a releváns.

Mikor valósul meg a nyilvánosság? Akkor, ha
a mûszaki lehetõségek határain belül a rendszer-
hez bárki csatlakozhat, szolgáltatásait bárki igény-
be veheti.6

A szerzõ, a mû alkotója az, aki fõszabály sze-
rint a szellemi alkotás személyhez fûzõdõ és szer-
zõi vagyoni jogairól rendelkezik.

Szerzõi jogdíj a kötetben szereplõ összes szer-
zõnek jár, minden egyes szerzõvel felhasználási
szerzõdést kell kötnünk. Csak így jogszerû a fel-
használásunk, és csak így kerülhet ki egy digitá-
lis könyvtár honlapjára.

Saját szerzõségnek tekinthetjük:
– teljes mû,
– fordítás,

5 Dr. Tóth Péter Benjámin: A digitális könyvtár és a
szerzõi jog
6 BH 1991/147
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– elõszó,
– utószó,
– jegyzetek,
– szómagyarázat,
– kritikai kiadás,
– illusztráció,
– grafika,
– átdolgozás,
– feldolgozás.

Szerkesztõknek, lektoroknak szerzõi jogdíjat

nem kell fizetni. (Általános szabályként. Van olyan
gyûjteményes mû, amely több évtizedes munka
eredménye. Ebben az esetben az egyedi, sajátos
jelleget öltõ gyûjteményes mû szerzõjének jár
jogdíj.)

A kötet birtokában meg kell keresnünk min-

den szerzõi jogosultat:
• élõ szerzõt,
• elhunyt szerzõ szerzõi vagyoni jogi jogosultjait
(természetes és jogi személy is lehet: örökös
magánszemély, továbbá egyház, szerzetesi rend,
közintézmény, állam – Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság).

Egy könyvtár két forrásból tud digitalizálni:
általános költségvetésébõl vagy pályázati céltá-
mogatásokból. Az alapdigitalizálásra szakértõk
választanak ki mûveket, meghatározott kiadáso-
kat. Az eseti pályázatoknál hirtelen kell meghatá-
rozott tárgykört feldolgozni. Mindkét esetben a
listák, elõirányzatok elkészítése után történik meg
a kötetek tényleges beszerzése. Ekkor tudjuk meg,
hogy valójában kik írták, fordították, illusztrálták
a könyvet. Például a Balogh László – Tóth Lász-

ló (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia
körébõl (KLTE Egyetemi Kiadó, Debrecen,
1998) címû kötet kétszerzõs mûként került pályá-

zati listára. A kötetek beszerzése után lehetett

megtudni: közel 40 magyar és 15 külföldi szerzõ

tanulmánykötetérõl van szó. Ez az apróság több
ponton lehetetlenné teheti a pályázatunkat:
1) köteteket nem lehet beszerezni;
2) szerzõk, fordítók, illusztrátorok, szerzõi jogo-
sultak engedélyüket megtagadják (ide értendõ az
is, ha kiadó fennálló szerzõdésére hivatkozva nem
járul hozzá a felhasználáshoz);
3) a szerzõk, szerzõi jogosultak nem föllelhetõk.

Mit lehet tenni ebben az esetben? Semmit. A
szabad felhasználás szûk eseteit leszámítva, a
mûveket nem lehet felhasználni. Kerényi Károly,

Radnóti Miklós, József Attila, Márai Sándor örö-
kösei kifejezetten tiltakoznak a mûvek internetes

közzététele ellen. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy az említett szerzõk mûvei nem találha-
tók meg az interneten…

A jogszerû eljárás az, ha a kötetek beszerzése
után megkeressük a szerzõi jogosultakat. A jogo-
sultak elvi beleegyezését kérjük – tájékoztatva
õket a jogdíj nagyságrendjérõl –, hogy a digitali-
zálás folyamatát elkezdhessük. A szövegfelismer-
tetés után a pontos karakterszám ismeretében tud-
juk megmondani, mennyi az õket illetõ jogdíj. A
pontos összeg ismeretében a jogosultakkal felhasz-
nálási szerzõdést kötünk.

Felhasználás

Jogi szempontból a felhasználási szerzõdés
közvetlen tárgya az engedély, amely keletkezteti
a felhasználási jogot7, közvetett tárgya a szellemi
alkotás, és nem a kiadás. A szellemi alkotás fel-
használási jogát szerezzük meg és nem a kötetét.
A szerzõ hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a
mûvét illusztráljuk. Arról azonban nem ír a tör-
vény, hogy az illusztrációk elhagyásához is kel-
lene engedély. Ennek alapján az illusztrációkat,
elõ- és utószavakat el lehet hagyni. Amennyiben
azokat is szeretnénk felhasználni, a szerzõkkel
külön felhasználási szerzõdést kell kötnünk. A
felhasználási szerzõdésben azonban a szerzõ és a
felhasználó kiköthet speciális feltételeket (melyik
kiadás, a szerzõ utolsó korrektúrája, bizonyos
részek elhagyása…).

A szerzõi jogi védelem a szerzõ halálát követõ
év elsõ napjától számított 70 évig él. A védelmi
idõ lejártáig a szerzõi vagyoni jogosultjaikkal
felhasználási szerzõdést kell kötni és ennek ellen-
értékéül jogdíjat vagyunk kötelesek fizetni. 2005-
ben azoknak a szerzõknek a szerzõi vagyoni jo-
gosultjaival kell felhasználási szerzõdést kötnünk,
akik 1934. január 1-je után haltak meg. Több
szerzõ esetén az utolsó elhunyt szerzõ halálától
számít a védelmi idõ. Azoknak az esetében, akik
nem tartoznak ebbe az idõintervallumba, szabad
felhasználásnak minõsül. Például Ferenczi Sán-

dor 1933-ban halt meg, a védelmi idõ 2004.

december 31-éig élt. A szerzõi jogosultakkal az

elmúlt évben még foglalkozni kellett. Mûveinek

7 Dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): A Szerzõi jogi törvény
magyarázata, Bp., KJK, 2000. 276.old.
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többsége idegen nyelven jelent meg, így a ma

kiadásra kerülõ mûvek nagyrészt fordítások, me-

lyek ugyanolyan mértékû anyagi és jogi kötele-

zettséget jelentenek egy digitális könyvtár szá-

mára. 2005. január 1-je után a fordítások te-

kintetében továbbra is jogdíjkötelesek  a

Ferenczi-mûvek!

A szerzõk, jogutódjaik segítõkészek és jóhi-
szemûek. Nem mindig tudják, van-e, volt-e az
elhunytnak fennálló kiadói szerzõdése.

Amennyiben van, nem tudják mire adtak fel-
használási jogot. Elõfordul az is, hogy szóbeli
megállapodás van kiadóval, vagy már az elõ-
szerzõdést is megkötötték.

Mi az, ami miatt félreértésben lehetnek? Ma

szabad felhasználású mûnek – azaz közkincsnek

– az tekinthetõ, amely esetében a szerzõ 1933.

december 31-éig elhunyt.  Például 1938-ban
meghalt egy szerzõ. A régi Szjt. alapján a védel-
mi idõ (50 év) 1988-ban lejárt, a kiadók szaba-
don felhasználhatták. Az új Szjt. 1999-tõl 70 évre
emelte a védelmi idõt: 1988 és 1999 között, 11
éven keresztül nem kellett felhasználási szerzõ-
dést kötniük, ugyanígy jogdíjfizetési kötelezettsé-
gük sem volt. Az új Szjt. hatálybalépésétõl kezd-
ve azonban ismét kell jogdíjat fizetniük, 2009.
január 1-jéig.

A kiadói szerzõdés egy kizárólagos felhaszná-
lói szerzõdés. 1970-tõl kezdõdõen négy, majd
1997. január 3-ától nyolc évre volt köthetõ.8 1999.
szeptember 1-jétõl a felhasználási/kiadási szerzõ-
dés idõtartalmi korlátozása megszûnt: idõtartama
a szerzõdés tárgyát képezõ mûhöz hasonló mû-
vek felhasználására kötött szerzõdések szokásos
idõtartamához igazodik. A bírói gyakorlat felte-
hetõen még sokáig a nyolc évet tekinti általáno-
san elfogadottnak, ugyanakkor megnyílt az út a
„royalty” típusú szerzõdéseknek.9  A kiadói szer-
zõdés hatályossága alatt a szerzõ nem rendelkez-
het szabadon mûvének a szerzõdésben kikötött
felhasználásairól.

Figyelni kell arra is, hogy nagy kiadók elõfel-
használási jogot kötnek ki a már megnevezett
felhasználásokra, vagy például az internetes fel-
használásra. Ebben az esetben ajánlatunkkal meg-

keressük a szerzõket/jogosultakat, õk továbbítják
ajánlatunkat a kiadónak, és határidõ megjelölésé-
vel kérik, hogy éljenek elõfelhasználási jogukkal
vagy arról mondjanak le. (Nem kell attól félnünk,
hogy egy könyvtár, múzeum nem tud piaci aján-
latot tenni. Egy könyvtári, múzeumi portálon sze-
replés, rendszeres felügyelet, idõkorlátozás nél-
küli szolgáltatás ugyanannyira meghatározó, mint
egy közepes pénzajánlat.)

A kiadók legtöbbje mindezidáig nem foglal-
kozott digitális felhasználással. A technika fejlõ-
désével úgy gondolják a kiadók, hogy a kiadói jogba
beletartozik az interneten való közzététel. Fontos
hangsúlyoznunk, hogy a hálózaton való közzétételt
külön ki kell kötni! Ha az nincs benne a szerzõdés-
ben, akkor arról a szerzõ rendelkezhet.

A kiadói jogba beletartozik a digitalizáláshoz
elengedhetetlen rögzítés és többszörözés joga is,
azonban ezt a szerzõ javára szûken kell értelmez-
ni: joga van rögzíteni a mûvet, többszörözni, a
papír alapú kiadás tekintetében.

Az elektronikus könyvek, könyvtárak terjedé-
sével párhuzamosan a kiadók is kikötik az
internetes felhasználást. Ennek magyarázata csu-
pán gazdasági érdek. Nem azért kötik ki (nagyobb
kiadók kivételével), mert szeretnék interneten vagy
e-book formában kiadni, hanem azért, hogy a papír
alapú kiadás ne maradjon benn a raktárban.

A kiadói szerzõdéssel a kiadó jogot szerez a
kiadásra, köteles a felhasználás ellenértékeként
jogdíjat fizetni, a szerzõ pedig köteles a mûvet
átadni. A kiadó ezzel jogot szerez, de nem köte-
lességet. A kiadói szerzõdés fennállása alatt nem
kötelezõ kiadnia a könyvet.

A szerzõ – közös jogkezelés

A szépirodalmi mûvek internetes jogosítása az
EU jogharmonizációt megelõzõen az Artisjus
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesületet (a
továbbiakban ARTISJUS) illette. Mûfaj szerint:
a vers, mese, elbeszélõ költemény, regény, me-
moár, tényirodalom, irodalmi publicisztika, konfe-
ransz szöveg, villámtréfa, illetve ezek részletei.

Az EU-hoz való csatlakozás óta szövegek
esetében internetes felhasználási engedélyt a szerzõ-
tõl vagy a szerzõi vagyoni jog jogosultjától:
– színpadra szánt irodalmi mûvek,
– zenedrámai mûvek vagy jeleneteik, keresztmet-
szeteik,
– szakirodalmi mûvek,

8 19/1996 (XII.26.) MkM
9 Dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): A Szerzõi jogi törvény
magyarázata, Bp, KJK, 2000.
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– nagyobb terjedelmû nem színpadra szánt szép-
irodalmi mûvek esetében kell kérnünk. Döntõ
többségben nagyjogos engedélyek (szerzõi). Min-
den más esetben az ARTISJUS a jogosult.

Képzõmûvészeti alkotások tekintetében az
internetes jogosítás a HUNGART Vizuális Mû-
vészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesületet
(továbbiakban HUNGART) illeti, azonban míg
az ARTISJUS jogosítása korábban kizárólagos
volt, a képzõmûvészeti alkotások felhasználása-
kor a szerzõvel is lehet felhasználási szerzõdést
kötni, hiszen a HUNGART ugyanúgy beszerzi
az engedélyeket.

A jogharmonizációval jelentõs változás állt be:
a dolgozatban megjelölt felhasználási módok és
célok tekintetében nem kell a közös jogkezelõket
megkeresni.10

Az új Szjt. külön nevesíti a felhasználási szer-
zõdést, amellyel a szerzõk a felhasználási enge-
délyt megadják. A szerzõ személyhez fûzõdõ
jogait nem ruházhatja át, azok másként sem száll-
hatnak át, és a szerzõ nem mondhat le róluk. A
vagyoni jogokra mindez érvényes, az alábbi ki-
vételekkel:
– a vagyoni jogok örökölhetõk,
– a vagyoni jogokat öröklés útján megszerzõ sze-
mélyek azokról egymás javára rendelkezhetnek,
– törvényi kivételek:

o eredeti jogátruházás:
együttesen alkotott mû
munkaviszonyban alkotott mû

o szerzõdéssel történõ jogátruházás:
szoftver
adattár
reklám céljára megrendelt mû
megfilmesítési szerzõdés.

Minden más esetben felhasználási szerzõdést
kell kötni.

A felhasználói szerzõdés alanyai a szerzõ/szer-
zõi jogosult és a felhasználó. A szerzõdés tartal-
mára jellemzõ pontok:

a) Természetes személy esetében

– A szerzõdõ fél a mû kizárólagos szerzõje
– Szerzõi jogosult esetén õ a szerzõ vagyoni jo-
gainak jogosultja
– Jogszavatosság (a szerzõ kijelenti, hogy nem
áll fent harmadik személynek olyan joga a jelen

szerzõdésben meghatározott mû esetében, amely
a felhasználót akadályozza a jelen szerzõdésben
meghatározott felhasználásban)
– A szerzõdés közvetlen tárgya: az engedélyezés
(on-line, off-line)
– A szerzõdés közvetett tárgya: a szellemi alko-
tás (terjedelem)
– A felhasználás idõbeni tartama
– A felhasználás ellenértékéül járó jogdíj

b) Jogi személy esetében

A szerzõi jog személyhez fûzõdõ jogosultság.
Egyéni vállalkozó kivételével, ha egy szerzõnek
gazdasági társasága van, a társasága és önmaga
között is felhasználási szerzõdést kell kötnie. A
közöttük lévõ szerzõdés idõtartamát nem halad-
hatja meg a mi felhasználási szerzõdésünk ideje.
– Õ a szerzõ szerzõi vagyoni jogainak jogosultja
– Jogszavatosság
– Vállalkozás esetén bele kell foglalni, hogy a
szerzõ lemondott szerzõi jogairól / átruházta szer-
zõi jogait / korlátlan felhasználási jogot engedett
az X.Y. Bt. javára / Bt.-nek.
– Számla ellenében (25%-os áfa terheli a jogdíjat)
– A szerzõdéskötést követõ nyolc napon belül
– Átutalással fizetünk a jogi személy bankszám-
lájára (csak az adott jogi személy bankszámlájára
történhet kifizetés, egyeznie kell a céges bélyeg-
zõn lévõ számlaszámmal)

Öröklés

A szerzõi jog mint a tulajdon egy speciális
formája örökíthetõ, örökölhetõ. A szerzõ a vég-
rendeletében meghatározott személy vagy szemé-
lyek javára rendelkezhet. A felhasználó azt, hogy
a szerzõ halála után kit illet meg a szerzõi vagyo-
ni jogosultság, csak az örökösöktõl tudhatja meg.
A jogszavatosság kikötése a felhasználási szerzõ-
désben azért lényeges, hogy ha az örökös téve-
sen tájékoztatja a felhasználót, akkor az igazi
jogosult jogos követelése ellen védhesse magát a
digitális könyvtár.

Ha nincs végrendelet, akkor a törvényes örök-
lés lép be. Ebben az esetben elsõ sorban az örök-
hagyó gyermekei örökölnek egyenlõ arányban.
Így a felhasználónak minden gyermekkel, vagy
ha az örökösök egymás javára rendelkeztek, a
megnevezett örökössel kell felhasználási szerzõ-
dést kötnie.

Az örökhagyó házastársa örökli mindannak a
vagyonnak a haszonélvezetét11, amelyet egyéb-

10 2003. CII. Tv.
11 új Szjt. kommentár
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ként nem õ örököl (özvegyi jog). Így a felhasználási
szerzõdést a haszonélvezõvel kell megkötni.

Míg egy szerzõ által kötött felhasználási szer-
zõdésben van jogutódlás a szerzõi oldalon, ad-
dig a haszonélvezet nem száll át másra. A ha-
szonélvezõ kizárólag a haszonélvezet fennállá-
sáig rendelkezhet csak a felhasználással. A fel-
használási szerzõdés meghatározott idõre szól,
a haszonélvezet idõtartamát azonban nem lehet
elõre tudni. (A haszonélvezet a túlélõ házastárs
halálával vagy újabb házasságkötésével szûnik
meg.)

Egy könyvtár, közintézmény pályázati pénz-
bõl csak egyszer tud szerzõi jogdíjat fizetni egy
szerzõnek, olyan összetett felhasználási szerzõ-
dést kell kötni, amelyet a haszonélvezõ – aki a
jogdíjra jogosult – mellett a tényleges örökö-
sök is aláírnak. Az örökösökkel kötött szerzõ-
dés hatálybalépése feltételtõl függõ: a haszon-
élvezet megszûnésekor lép életbe a felhaszná-
lási szerzõdés a szerzõi jogosultakkal.

Az is elõfordulhat, hogy a szerzõ gyerme-
kek nélkül hal meg. Ebben az esetben, végren-
delet nélkül – a szerzõi jog tekintetében bizo-
nyosan – a túlélõ házastárs örököl. A házastárs
halálával a házastárs rokonai fogják örökölni a
szerzõi vagyoni jogot, azaz a szerzõi jogosulta-
kat nem a szerzõ hozzátartozói között kell ke-
resni, hanem a házastárs rokonai között.

Ha nincs végrendelet vagy a törvényes örök-
lés alapján senki nem jogosult örökölni, az ál-
lam örököl. Ekkor a Kincstári Vagyoni Igazga-
tóságot kell megkeresni a felhasználási szerzõ-
dés megkötéséhez.

Képzõmûvészeti alkotások
a világhálón

A számítástechnikai fejlõdés tette lehetõvé,
hogy ne csak kézzel bevitt adatokkal lehessen
dokumentumokat rögzíteni, hanem más eljárás-
sal is készíthessünk az adott alkotásról olyan
digitális hordozón tárolható adathalmazt, amit
aztán késõbb interneten közzétehetünk.

A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös
Jogkezelõ Társasága Egyesület képzõ-, ipar- és
fotómûvészek szerzõi jogainak kollektív keze-
lésére létrejött szervezet. A felhasználóknak ké-
relem alapján kell a jogosítást igényelniük.

A HUNGART által adott jogosítás kizáró-
lag az abban megnevezett szerzõ ott megjelölt

mûvének felhasználására jogosít. Azon fotómû-
vészeti alkotások felhasználásához, melyek más
mûalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekin-
tetében szükséges a jogosítást beszerezni
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájáru-
lását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában
jogosítást adni.

Mûvészeti alkotások fényképeinél e tarifa te-
kintetében a fotósok jogai egyenlõk a reprodu-
kálandó mûtárgy alkotójának jogaival. Kivéte-
les esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasz-
nálás nem áll arányban a költségével vagy
egyéb körülmény ezt indokolja, így például az
érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõ-
en képviselõ országos érdekképviseleti szerve-
zetekkel, nonprofit szervezetekkel külön meg-

állapodás köthetõ.

Összegzés

A digitális könyvtárak létrejöttével egy idõben
történt szabályozás a szerzõi jogban. Mindkét terü-
let viszonylag újnak számít, fõleg abban a tekintet-
ben, hogy a számítástechnika és az internet gyors
fejlõdése napról napra milliókat ragad magával. A
fejlõdés új problémákat vet fel, amelyek a gyakor-
latban mutatkoznak meg. Dolgozatommal is arra
szeretettem volna rámutatni, hogy egy könyvtárnak,
amely digitalizálással és nyilvános szolgáltatással
foglalkozik, egy mû felhasználásához mennyi pon-
tot kell vizsgálnia, mennyi személlyel kell telefo-
non, levélben egyeztetnie, hogy felhasználása jog-
szerû legyen.
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A szerk.

50 éves a Corvina Kiadó

A patinás könyvkiadó, amelynek elsõ
igazgatója Cserépfalvy Imre volt, gyönyörû

kiadvánnyal ünnepelte fél évszázados
jubnileumát.

2004-ben az Országos Széchényi
Könyvtárral együttmûködve a Bibliotheca
Corviniana legszebb és legjellegzetesebb

kódexlapjaiból összeállított gyûjteményt adott
ki, amelyet magyar és olasz szakemberek

tanulmányai gazdagítanak.
A képen: Mátyás király a Thuróczy-

krónikában.
Megjegyezzük, hogy a corvinák digitalizált

változata az interneten is „lapozgatható”
a http://www.corvina.oszk.hu/ címen.

(A holló jegyében. Fejezetek a corvinák
történetébõl. Szerk.: Monok István.

Budapest : Corvina Kiadó, Országos
Széchényi Könyvtár, 2004.)


