
2012. július 12. és 14. között Gyõrben
rendezték meg a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) 44. Vándorgyûlését.
A konferencia a Stabilitás – innováció –
inspiráció: Könyvtárak változó környe-
zetben címet kapta. A tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is jelentõs szakmai
rendezvénnyel vett részt az MKE Jogi
Szekciója a vándorgyûlés munkájában.

2012. július 12. – könyvtárlátogatások
és Fitz József-díj

Nem sok idõt hagytak pihenésre a Gyõr-
be való megérkezés és a regisztráció után
a tagoknak a jogi szekció vezetõségi tag-
jai, mert már július 12-én délelõttre há-
rom könyvtárlátogatást szerveztek. 
A résztvevõk megtekinthették a Gyõri
Ítélõtábla, a Gyõri Törvényszék és a Szé-
chenyi Egyetem (SZE) Deák Ferenc ÁJK
Kari Könyvtárát. A Gyõri Ítélõtábla elnö-
ke, Havasiné Orbán Mária fogadta és
kalauzolta végig a könyvtárlátogatás
résztvevõit a csodálatos új épületben.
Nyikosné Szabó Ibolya könyvtárvezetõ
pedig áttekintõ prezentációval segítette a
történelmi visszapillantást az ítélõtábla
kezdeteitõl. Ezután Sándor Viktória
könyvtárvezetõ mutatta be a Gyõri Tör-
vényszéken folyó könyvtári tevékenysé-
get, ami kiegészül a kolléganõ odaadó
katalógusépítõ munkájával is. Ezt a bíró-
sági könyvtárak közös OPAC-jának épí-
tése érdekében önzetlenül, társadalmi

munkában végzi. Az elõadást kísérõ ké-
pes bemutató a könyvtár történetérõl és
szolgáltatásairól itt sem maradt el. 
A Biczó Zalán által vezetett SZE ÁJK
Kari Könyvtár is sok meglepetést tarto-
gatott az odalátogató szekciótagoknak.
Fõleg a könyvtárvezetõ összeállításában
megjelent kiadványok arattak nagy elis-
merést a látogatók körében.

A mindenkori kulturális minisztérium
1989 óta ítéli oda a Fitz József-díjat
könyvtárosok szavazatai alapján a leg-
szebbnek ítélt kiadványoknak. 2012-ben
a jogi szekció Kengyel Miklós Perkultú-
ra – a bíróságok világa – a világ bírósá-
gai címû könyvének díjazására tett javas-
latot. Nagy örömünkre a Dialóg Campus
Kiadó gondozásában 2011-ben megje-
lent könyv elnyerte a bírálóbizottság tet-
szését is, így a szekció javaslata alapján
bekerült a legértékesebbnek és legszebb-
nek tartott három könyv közé. A díjat a
vándorgyûlés plenáris ülésén a kiadó
ügyvezetõ igazgatója, Bázing Zsuzsanna,
valamint a kiadvány szerzõje, Kengyel
Miklós vette át L. Simon Lászlótól, a kul-
túráért felelõs államtitkártól.

2012. július 13. – szakmai program 

Az MKE Jogi Szekció szakmai napja
péntek 13-ára esett. Baljós elõjelek, sze-
merkélõ esõ, minden hiába – a vendégek
megérkeztek, sõt hallgatóság is akadt
rendesen. Horváth Sándor Domonkos pi-
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pája lett a koppantó, ezt használta az idõt
túllépõ megszólalások kordában tartásá-
ra. Igazán jól bevált ez az eszköz a mode-
rátori feladatok megsegítésére. Bár na-
gyon fegyelmezettek voltak a meghívott
elõadók és szakértõk, mindenki respek-
tálta a pipát.

Kilenc órától egy rövid ebédszünettel
csaknem délután három óráig tanácsko-
zott a jogi szekció. Három elõadás és két
kerekasztal-beszélgetés töltötte ki a szak-
mai rendezvényt. Korát Viktória, a Gyõri
Ítélõtábla titkára, a napjainkban zajló bí-
rósági szervezeti változásokat mutatta be,
Füzes Barnabás, a Pécsi Tudomány-
egyetem (PTE) Benedek Ferenc Jogtudo-
mányi és Közgazdaságtudományi Szak-
könyvtár osztályvezetõje és Bittner 
Mónika, a PTE Benedek Ferenc Jogtudo-
mányi és Közgazdaságtudományi Szak-
könyvtár tájékoztató könyvtárosa, a ná-
luk folyó tartalomszolgáltatási és kuta-
tástámogató tevékenységrõl beszélt, 
Németh Ágoston, az EX-LH Kft. ügyve-
zetõ igazgatója az EX-LIBRIS új könyv-
táráról, az ALMa-ról számolt be. 

A délelõtti kerekasztal-beszélgetés a
saját digitális gyûjtemény nyilvános szol-
gáltatásának technikai paramétereivel
foglalkozott. A szerzõi jogilag védett do-
kumentumokat az Szjt. 38. § (5) bekez-
désében és a 117/2004. kormányrende-
letben rögzítetteknek megfelelõen zárt
hálózaton kell szolgáltatni. E zárt hálózat
paramétereit úgy kell kialakítani, hogy az
onnan elérhetõ dokumentumokat se men-
teni, se másolni, se nyomtatni ne lehes-
sen, csak a képernyõn megjeleníteni. Te-
hát fõszabályként a dedikált terminálo-
kon hozzáférhetõvé tett mûvek nem
többszörözhetõk a szerzõ engedélye nél-
kül. Ugyanakkor e zárt hálózat paraméte-
reit mindegyik könyvtárnak saját ma-
gának kell kialakítania úgy, hogy a fenti
feltételeknek megfeleljenek. A kerekasz-
tal-beszélgetés célja elsõsorban az volt,
hogy a könyvtárosok tapasztalatot cserél-
jenek e zárt hálózatok jogszabályi köve-
telményeknek megfelelõ gyakorlati 
kialakításáról, technikai megoldásairól,
illetve a jogvédett dokumentumok szol-
gáltatására a kiadókkal kötött felhaszná-
lási szerzõdéseik tartalmáról. Természe-
tesen a kiadók képviselõinek is meg kel-
lett fogalmazniuk, hogy számukra mi a
megnyugtató e zárt hálózatok, technikai
korlátozások tekintetében, illetve beszá-
molhattak a könyvtárakkal kötött, a jog-
védett digitális dokumentumok szol-
gáltatására vonatkozó felhasználási 
szerzõdésekkel kapcsolatban szerzett ta-
pasztalataikról. A kilenc meghívott szak-
értõ mellett két felkért elõadó is szót ka-
pott. A délelõtti kerekasztal-beszélgetés
meghívott szakértõi és hozzászólói vol-
tak: Balázs László osztályvezetõ (Debre-
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár, Informatikai Osztály), Markó
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Tamás informatikai fõigazgató-helyettes
(PTE), Moldován István osztályvezetõ
(Országos Széchényi Könyvtár – OSZK
–, E-könyvtári Szolgáltatások Osztály),
Sándor Ákos osztályvezetõ (Szegedi Tu-
dományegyetem Klebelsberg Kuno
Könyvtár, Automatizálásfejlesztési Osz-
tály), Tóth Tamás osztályvezetõ (Ország-
gyûlési Könyvtár, Könyvtárgépesítési
Osztály), Áts József osztályvezetõ (ELTE
Egyetemi Könyvtár, Hálózati és Mód-
szertani Osztály), Naszádos Edit osztály-
vezetõ (Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára, Informatikai Osztály), Bá-
zing Zsuzsanna ügyvezetõ igazgató (Dia-
lóg Campus Kiadó), Kocsis András Sán-
dor elnök-vezérigazgató (Kossuth Ki-
adó), a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztõk Egyesülésének (MKKE) elnö-
ke és Kõszeghy Péter igazgató (Balassi
Kiadó), az MKKE elnökségi tagja. Az
élénk vita során a megegyezés, közös
rendezvények, együttmûködés sürgetése
igényével fejtették ki a kiadók és a
könyvtárak képviselõi eltérõ, de egymás-
hoz idomulni szándékozó véleményüket.

Az ebédszünet után élénk érdeklõdés
mellett zajlott a második kerekasztal is,
amelynek témája a digitális dokumentu-
mok kötelespéldány-szolgáltatása volt. 
A legfontosabb nemzeti könyvtári alap-
feladatok egyike a nemzeti kulturális
örökségnek a kulturális javak körébe tar-
tozó írásos és egyes képi, illetve hang-

rögzített emlékeinek gyûjtése és megõr-
zése. E célt szolgálja a sajtótermékek 
köteles példányainak archiválása, ami az
alapja a dokumentumok nemzeti bibliog-
ráfiai és statisztikai számbavételének, va-
lamint a nyilvános könyvtári rendszerben
való hozzáférhetõvé tételének. A sajtóter-
mékek köteles példányainak szolgáltatá-
sáról és hasznosításáról szóló 60/1998.
(III. 27.) számú kormányrendelet értel-
mében sajtóterméknek minõsülnek a 
következõ dokumentumtípusok: „az idõ-
szaki lap egyes lapszámai, a rádió- és te-
levízió-mûsor, a könyv, a röplap és az
egyéb szöveges kiadvány – ide nem értve
a bankjegyet és az értékpapírt –, a zene-
mûvet, grafikát, rajzot vagy fotót tartal-
mazó kiadvány, a térkép, a nyilvános
közlésre szánt mûsoros filmszalag, vide-
okazetta, videolemez, hangszalag és
hanglemez, továbbá bármely más tájé-
koztatást vagy mûsort tartalmazó, nyilvá-
nos közlésre szánt technikai eszköz, 
ideértve a sajtótermékek elektronikus
változatát is”.

A második kerekasztal-beszélgetés
keretében Dancs Szabolcsnak, az OSZK
gyûjteményszervezési igazgatójának vi-
taindítója után öt meghívott vendég és
három felkért hozzászóló fejtette ki állás-
pontját. A délutáni kerekasztal-beszélge-
tés meghívott szakértõi és hozzászólói
voltak: Koltay Klára, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõ-
igazgató-helyettese, Legeza Dénes Ist-
ván, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivata-
la, a Szerzõi Jogi Fõosztály Szerzõi Jogi
Hatósági Osztály szerzõi jogi ügyintézõ-
je, Moldován István, az OSZK E-könyv-
tári Szolgáltatások Osztály osztályveze-
tõje, Séllei Aranka, a Digitalbooks keres-
kedelmi vezetõje, Kocsis András Sándor,
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a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója,
az MKKE elnöke, Kõszeghy Péter, a Ba-
lassi Kiadó igazgatója, az MKKE elnök-
ségi tagja és Votisky Zsuzsa, a Typotex
Kiadó ügyvezetõ igazgatója. A második
kerekasztal-beszélgetés élénk vitája is
azt támasztotta alá, hogy egy nagyon
fontos és aktuális kérdés került napirend-
re a jogi szekció felvetésére, aminek to-
vábbi megbeszélését a jövõben folytatni
kell, és törekedni kell arra, hogy a könyv-
tárak és a könyvkiadók párbeszédet foly-
tassanak egymással, a lehetséges együtt-
mûködési keretek megteremtésével. Csak
így lehet a jövõben konstruktívan és haté-
konyan dolgozni. 

Összegzés

Az egész napos szakmai megbeszélés an-
nak az igénynek a megfogalmazásával
zárult, hogy mindkét témát tovább kell
vinni, nagyobb idõkeretben, mert mind-
annyiunk érdeke a konszenzus mielõbbi
kialakítása. Igény volna arra is, hogy a
jogszabályok alkotási folyamatában he-
lyet kapjanak a hasonló szakmai vitákon
kialakult vélemények.

Az MKE Jogi Szekció programjait lát-
hatóan igen nagy érdeklõdés övezte, és a
visszajelzések szerint a beszélgetések
résztvevõi és a hallgatóság körében is si-
kert arattak. A hallgatóság is javasolta,
hogy a kiadók és könyvtárak közötti pár-

beszédet, illetve az e-kötelespéldány
szolgáltatásának kérdéskörét továbbra is
tartsuk napirenden. 

Minden résztvevõnek nagyon köszön-
jük, hogy jelenlétével erõsítette sorain-
kat, és azt a meggyõzõdést, hogy nem
volt hiábavaló a nagy ívû programok elõ-
készítésébe fektetett munka. ■
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Az MKE Jogi Szekció az alábbi aján-
lást fogalmazta meg a vándorgyûlés zárá-
saként:

A könyvtárak küldetése, hogy az ún. di-
gitális korszakunkban megbízhatóan, ma-
gas színvonalon, a folyamatosan változó
társadalmi környezethez és a felhasználói
igényekhez igazodva jogszerû tartalmakat
legálisan szolgáltassanak és ebben a tevé-
kenységben szorosan együttmûködjenek a
könyvkiadókkal.

Szeretnénk biztosítani az MKE vezetõ-
ségét, a kulturális szféra miniszteriális irá-
nyítóit, hogy a jogi szekció tagjainak szak-
mai munkájára, innovatív elképzeléseire,
inspiráló meglátásaira mindenkor stabilan
számíthatnak, és szeretnénk is részt venni
azokban a jogszabályi elõkészítõ munkák-
ban, azokban a folyamatokban, melyek ar-
ra hivatottak, hogy a Lao Ce által 2500 éve
megfogalmazott gondolat napjainkban
igazán valósággá (vagy virtuális valóság-
gá?) válhasson:

„Nem kell, hogy a küszöböt átlépjed
S a világot mégis megismerheted.”


