
KÖNYV 

Az MKKE tevékenységéről 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöksége felha
talmazott arra, hogy adjak áttekintést arról a szakmai és érdekvédelmi tevékeny
ségről, melynek középpontjába a könyvkiadással és -kereskedelemmel kapcsola
tos törvények és adózási szabályok megváltoztatását, az ágazat financiális meg
erősítését állítottuk. 

1. Az MKKE 1992 óta következetesen harcol a könyvek forgalmi adókulcsá
nak megváltoztatásáért. 1992-ben ugyanis először 6, később 10,1995. január 1-től 
pedig 12%-ra emelték a nyomtatott termékek ÁFA-ját. Az Egyesülés elnöke és 
igazgatója tavaly novemberben a Pénzügyminisztériumban első lépcsőben 100 
millió forintos kompenzációt tudott kiharcolni, mely összeget a Nemzeti Kultu
rális Alap pályázat útján az iskolai könyvtárak referencia könyvbeszerzésére for
dítanak. (A pályázat folyamatban van.) 

A kulturális kormányzat az államháztartási reform keretében az 1996-os költ
ségvetés előkészítésekor Tizenkét pont-ban foglalta össze az ágazat prioritásait. 
A művelődési miniszter elfogadta az MKKE javaslatát a jelenlegi AFA-kulcs 
módosításáról. Amennyire egyetértünk a forgalmi adókulcs csökkentésének 
szándékával, annyira nem támogattuk a Tizenkét pontban megfogalmazott ter
vezetet. Az MKKE Elnökségének a javaslata, hogy a könyvet terhelő ÁFA je
lenleg mintegy 8-9 millió forintos támogatását teljes egészében forgassák vissza 
a könyvszakmai vállalatok tőkepótlására, valamint a folyamatos és átgondolt 
könyvtárfejlesztésre. 

A javaslatunk lényege, hogy az ÁFA-befizetésckből hitelalapot kell létrehoz
ni, amely kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja az üzletileg kivi
telezhető, de tőkehiány miatt nem megvalósítható kiadói és terjesztői vállalko
zásokat. A művelődési tárca és a Pénzügyminisztérium, valamint a parlament 
illetékes bizottságai - értesülésünk szerint - politikai támogatásban részesítik a 
javaslatot. 

2. A Művelődési tárca Tizenkét pontja több alpontjában is lefektette az 
MKKE korábbi szakmai javaslatait, ezek között az egyik leglényegesebb a Nem
zeti Kulturális Alap reformja: a kultúra szereplőinek önadőztatása helyett kul
turális szférán túli járulékalapot szükséges létrehozni. 

3. Megvalósulni látszik az MKKE másik alapvető követelése: a még nem pri
vatizált kulturális infrastruktúra megőrzése, megújítása érdekében. Az MKKE 
támogatja a művelődési kormányzatot abban is, hogy az olvasás, a minőségi kul
túra megőrzése érdekében bővítsék a könyvtárak könyvbeszerzési keretét. 

4. A művelődési tárca javaslatának 12. pontja is az MKKE kérésére került a 
reformprogramba. Ennek lényege, hogy ki kell alakítani egy kulturális célú hi
telrendszert, melyet az új könyvkiadói cégek, a privatizált vállalatok vehetnek 
igénybe, természetesen pályázati leírás és kuratóriumi döntés alapján. 
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5. Az MKKE javaslatára és szakértői anyaga alapján az 1995. évi költségve
tésben a művelődési tárca felügyeleti és döntési hatáskörébe a parlament könyv
szakmai-fejlesztési forrásokra pénzkeretet ítélt meg. A művelődési tárca elfogad
ta az MKKE által kidolgozott javaslatokat, s azok közül az alábbiak megvalósí
tása már folyamatban van: - az MKM 50 millió forint értékben pályázatot írt ki 
kereskedelemfejlesztési célokra, két kategóriában: 
a) bolt fejlesztés korszerűsítése stb. 
b) új értékesítési rendszerek, raktárfejlesztés stb céljából. 

Az a) pályázatban egy-egy vállalkozás maximum 1 millió forintos, a b) pályá
zati kategóriában egy-egy pályázó maximum 3 millió forintos támogatásért fo
lyamodhat. A pályázatok benyújtási határideje 1995. július 15. Az elbírálást vég
ző 5 fős szakmai zsűribe az MKKE Elnöksége három egyesülési szakembert je
lölt: Borkúti Lászlót, Ronga Józsefet és Zentai Péter Lászlót. 

6. A művelődési miniszter az intézkedési hatáskörébe tartozó intervenciós 
keretből a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 3 millió forintos támogatást 
nyert el. 

7. A Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár magyar nemzeti standjának a koráb
bi éveknél reprezentatívabb megjelentetésére a tárca kb. 5 millió forint támoga
tást ad. Ebből 2 millió forintot fordítunk a nemzeti standon résztvevő cégek 
költségtámogatására, a 3 milliót pedig az igényes, a magyar könyvkultúrához 
méltó megjelenésre. 
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8. Az utóbbi években folyamatosan csökkenő vásárlóerő teszi rendkívül fon
tossá azt a ma még munkaanyagként szakmai és politikai egyeztetés alatt álló 
tervezetet, melyet a Pénzügyminisztérium és az Egyesülés közösen dolgozott ki. 
A "javaslat lényege, hogy a közalkalmazottaknak természetbeni juttatásként 
könyvutalványt adnának, mégpedig úgy, hogy a köztisztviselői körben a ruhapénz 
terhére (ez éves szinten 27 000 Ft), minden hónapban 1200 Ft értékű könyvutal
ványt osztanának ki. Az MKKE szakmai garanciát vállalna olyan bolthálózatok 
kijelölésére, ahol az utalványok beválthatók és amelyekben a könyvutalványt be
váltani akarók a magyar könyvkiadás értékei közül válogathatnak. Az MKKE 
vezetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a javaslat ne kerüljön arra 
a sorsra, mint a pedagógusoknak szóló, könywásárlási adókedvezményt kérő ta
valyi indítványunk. 

9. A „Bokros-csomag" megszorító intézkedései közül a szerzői jogvédelem 
alá eső alkotótevékenység 44%-os társadalombiztosítási járulékkal sújtása ellen 
az Egyesülés minden fórumon határozottan tiltakozott. Álláspontunkat megfo
galmaztuk a művelődési tárca illetékesei előtt, támogatást kértünk a parlament 
Kulturális Bizottsága elnökétől és tagjaitól, s javaslatunkat elküldtük a parla
ment többi érintett bizottsága tagjainak. 

Megragadtuk az alkalmat arra is, hogy tiltakozásunkat a miniszterelnök úrral 
személyesen is közöljük. 33 kulturális és érdekvédelmi szervezettel közösen a 
MUOSZ-ban először közös kérelmet fogalmaztunk a köztársaság elnökének, 
kérve, forduljon az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollt kérve. Mi
után a köztársasági elnök aláírta a „Bokros-csomag"-ot, az említett szervezetek 
közösen az Alkotmánybírósághoz fordultak. A kérelem megfogalmazásában ak
tívan részt vettünk. Az Alkotmánybíróság június 30-i döntésével alkotmányelle
nesnek minősítette a szerzői honoráriumok járulékoltatását, a törvényi intézke
dést törölte. 

Az Egyesülés elnöksége tisztelettel kéri, hogy észrevételeiket, szakmai javas
lataikat legyenek kedvesek az Egyesülés igazgatójának megküldeni. 

Zentai Péter László 

Száz éve jelent meg 
az Országos Széchényi Könyvtár első 

ősnyomtatvány-katalógusa 

„A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának ősnyomtatványai 1465-1500" cí
mű katalógus Horváth Ignác könyvtári segédőr összeállításában 1895-ben került 
a közönség elé. A 285 lapos kötet 896 ősnyomtatvány-kiadásról és számos töb
bespéldányról nyújtott sokoldalú tájékoztatást. A 15. századi nyomtatványoknak 
ez az együttese a legnagyobb ősnyomtatvány-gyűjtemény volt az országban, pedig 
a többségükben nem magyar vonatkozású korai nyomtatványok gyűjtése nem 
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tartozott a nemzeti könyvtár elsődleges feladataihoz. Az alapító Széchényi Fe
renc könyvtárában meglehetősen kevés, alig 40 ősnyomtatvány volt. E szerény 
együttes azonban olyan kiemelkedő jelentőségű magyar vonatkozású kiadványo
kat foglalt magában, mint a III. Frigyes császár és Mátyás király között 1463-ban 
kötött örökösödési szerződés német nyelvű passaui kiadása, valamint az 1485 
körül Lübeckben közreadott „Historie von Dracole Waida", amelyből mindmáig 
ez az egyetlen példány van az országban. 

A következő évtizedekben hasonló értékekkel elsősorban József nádor gaz
dagította a gyűjteményt. 1812-ben levelenként egy aranyért vásárolta meg a már 
említett örökösödési szerződés latin kiadását, majd 1845-ben 400 ezüst forintért 
a Thuróczy-krónika augsburgi kiadásának egyik illuminált hártyapéldányát. Iga
zán jelentős gyűjteménnyé azonban csak Jankovich Miklós gyűjteményeinek 
1832-ben, majd 1851-ben történt megvásárlása után vált a Könyvtár ősnyomtat
vány-állománya. A 19. század második felében lényegesen kisebb tételekkel, de 
adományok, vételek és hagyatékok révén folyamatosan nőtt a 15. századi kötetek 
száma. 

Az állomány első korszerű feldolgozása 1888-ban történt, amikor az új jelze
tekkel ellátott kötetekről szerzők, nyomdahely és év szerint szerkesztett reper
tórium és cédulakatalógus készült. 1892 táján határozta el a Könyvtár igazgató-
őre, Fejérpataky László, hogy a vezetése alatt álló intézmény jelentősebb gyűj
teményeinek anyagát címjegyzékek formájában a Magyar Könyvszemlében köz
readatja. E nagyszabású terv megvalósításának első eredményeként jelentek meg 
a Magyar Könyvszemle 1892/1893. és 1894. évfolyamában részletekben Horváth 
Ignác ősnyomtatvány-címleírásai. 1895-ben pedig a Könyvtár tervezett nyomta
tott címjegyzékeinek első füzeteként könyvalakban is a közönség elé került a 
Könyvtár ősnyomtatvány-katalógusa. 

A kötet első fejezete időrendi besorolásban közli a datált ősnyomtatványok 
címleírásait az adott éven belül a nyomdahelyek és azokon belül a szerzők betű
rendjében. E fejezet 588 tételt foglal magában. Az év nélkül közreadott, több 
mint 100 ősnyomtatvány külön csoportként, szerzői betűrendben került közlésre. 
Ugyanazon mű datált és datálatlan kiadásainak külön fejezetben való ismerteté
se ma már elképzelhetetlen lenne, de a múlt század végén még eléggé elfogadott 
gyakorlat volt. Horváth Ignác azonban betűrendes mutatót is közreadott kataló
gusában, hogy a kutatók szerzői betűrendben tájékozódhassanak az egyes művek 
kiadásairól. 

A címleírások nemcsak a maguk korában korszerű, hanem a ma is általánosan 
elfogadott ősnyomtatvány-katalogizálási elv szerint készültek. A Hain „Reper
tórium bibliographicum"-ában részletesen leírt kiadványokról csupán az alapve
tő bibliográfiai adatokat közlik: a szerzők nevét, a mű címét, impresszumadatait, 
rétnagyságát és terjedelmét, a megfelelő Hain-számra való hivatkozással. A Hain 
által nem publikált ősnyomtatványokról viszont betűhív leírást közöl a katalógus 
a rövidítésjelek és a sorvégek pontos jelzésével. így ezek a címleírások is meg
bízható alapot nyújtanak a kiadás azonosításához. Nem hagyhatjuk említés nél
kül, hogy Magyarországon Horváth Ignác alkalmazta legelőször ezt az ősnyom
tatvány-katalogizálási szabályt. 

A címleírások máig legértékesebb eleme a proveniencia-adatok következetes 
és pontos közlése. Jól tudta ezt Horváth Ignác is, aki a katalógus rövid beveze-
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tőjében a következőképpen hívta fel a kutatók figyelmét a példányleírásokra: „A 
jegyzék kiváló figyelmet fordít a példányok provenientiajanak kérdésére és közli 
azokat az egykorú vagy későbbi bejegyzéseket, melyek a könyv vagy tulajdonosai 
sorsáról felvilágosítást nyújtanak, vagy történeti, irodalomtörténeti s bármi 
egyéb szempontból érdekkel bírnak." E megállapítást csupán azzal egészíthetjük 
ki, hogy nemigen lehet a példányleírásokban hibás olvasatot, vagy a bejegyzés 
keletkezési idejét illetően téves datálást találni. 

A címleírások ulán négy mutató segíti az állomány sokoldalú áttekintését: a 
már említett Betűrendes mutató, a Nyomdák mutatója nyomdahelyek és nyom
dászok szerint, amely - ismét a kutatás megkönnyítése céljából - nem tételszá
mokra utal csupán, hanem a kiadvány rövid címét és rét nagyságát is közli, továb
bá a Nyomdászok és Könyvbirtokosok mutatója. Ez utóbbi alapján könnyű fel
mérni, hogy milyen sok feloszlatott külföldi szerzetesrendház kötetei kerültek a 
Könyvtárba, elsősorban a Jankovich-gyűjtemények révén. Fontosabb tanulság 
azonban, hogy milyen neves magyar írók, tudósok, magas egyházi méltóságok 
köteteit őrzi a gyűjtemény. Batsányi Jánostól két Horatius-kiadás, Henckel Já
nostól egy Bonaventura-kötet, Kazinczy Ferenctől tíz ősnyomtatvány, Klimó 
György pécsi püspöktől az 1499. évi Pécsi Missale, Váradi Péter kalocsai érsektől 
a festett címerével ellátott, illuminált Esztergomi Missale, Zsámboki Jánostól 
egy ősnyomtatvány maradt fenn a nemzeti könyvtárban. Olyan érdekes könyv
történeti adalékok is megtudhatók e mutató segítségével, hogy Váradi érsek már 
említett szépséges misekönyvét Győr város polgármestere, Czeh János adomá
nyozta a Nemzeti Múzeumnak. 
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Aligha szorul további bizonyításra, hogy Horváth Ignác nemcsak a legnagyobb 
hazai ősnyomtatvány-gyűjtemény állományát tette közkinccsé, hanem a művelő
déstörténet kutatói számára is értékes adalékokat tárt fel. Joggal utalt tehát az 
1895. évi könyvtári jelentés (MKsz 1895. 165. 1.) arra az elismerő fogadtatásra, 
melyben a katalógust a napisajtó és a szakkörök részesítették. 

Ha más munkája nem jelent volna meg, akkor is azt mondhatnánk Horváth 
Ignácról, hogy a Könyvtár alapos szakismeretekkel rendelkező, érdemes munka
társa volt. Indokolt tehát, hogy legalább röviden szóljunk meglehetősen kevéssé 
ismert életútjáról is. 1851. január 21-én született Tatán és papi pályára készült. 
Tanulmányait Pannonhalmán és az esztergomi szemináriumban folytatta, majd 
kilépvén az egyházi rendből állást vállalt. Előbb a kincstári jogügyek igazgatósá
gánál, később a budapesti Egyetemi Könyvtárban, majd 1876 óta a Nemzeti Mú
zeum Könyvtárában teljesített szolgálatot. Könyvtári munkája mellett 1881-ben 
fejezte be a tudományegyetem bölcsészeti karán folytatott tanulmányait. 1886-
ban segédőrré, 1898-ban őrré, 1910-ben igazgatöőrré nevezték ki. 

Szakmai ismereteit és munkaszeretetét a Könyvtár jól kamatoztatta és számos 
olyan feladatnál használta fel, amelynek elvégzésénél szigorú pontosságra volt 
szükség. Három ízben őt bízták meg az ötévenként szokásos állományrevízió 
irányításával; 1898-tól pedig ő vezette a kötelespéldányok nyilvántartásának iro
dáját és ellenőrizte a nyomdatulajdonosok beszolgáltatási kötelezettségének tel
jesítését. Nem ritkán más intézmények is őt kérték fel könyvtáruk szakszerű át
rendezésére és katalogizálására. 

Horváth Ignác jelentős bibliográfiai munkásságot is kifejtett. 1881-1891 kö
zött ő állította össze a magyarországi könyvészetet, 1904-től haláláig a magyar
országi bibliográfiai irodalom negyedéves jegyzékeit s - többek között - a buda
pesti tudományegyetem bölcsészeti karának bibliográfiáját, amely általános elis
merést nyert; vaskos kötetként 1896-ban jelent meg. Számos RMK-mű első le
írását publikálta a Magyar Könyvszemle hasábjain. A kötelespéldányiroda veze
tőjeként is folytatta az új szerzeményű ősnyomtatványok feldolgozását és a Ma
gyar Könyvszemle 1900. évfolyamában újabb 130 ősnyomtatványt publikált. 

Sokoldalú tevékenységének további ismertetése helyett célszerűbbnek látszik 
összefoglalóan értékelni életművét. Több mint 30 évig rendszerint nem látványos 
sikert hozó olyan könyvtárosi és bibliográfiai feladatokat látott el, amelyek a 
korszerű ismeretek mellett fáradhatatlanul végzett, pontos munkát igényeltek. 
Képességeit és munkásságát felettesei elismerték, de nem tartozott a sors ke
gyeltjeihez. Nem találtuk nyomát annak, hogy külföldön kutatott volna. Pedig 
felkészültsége alapján - szerencsésebb kollégáihoz hasonlóan - ő is jelentősen 
növelte volna tudományos eredményeit és hírnevét a külföldi könyvtárakban lap
pangó értékek feltárásával. 

Munkásságáról a legelismerőbb méltatás 1911. augusztus 17-i tragikus halála 
(öngyilkossága) után jelent meg a Magyar Könyvszemlében (1911. 280-281. 1.). 
Csupán néhány sort idézünk a szerzőnév nélkül közreadott nekrológból: „A 
munkaszerető tisztviselő mintaképe volt, aki fáradhatatlan buzgalommal, jeles 
gyakorlati ismeretekről tanúskodva s a legszigorúbb pontossággal töltötte be a 
számára kijelölt ügykört." A továbbiakban arra utal a szerző, hogy Horváth Ignác 
a régi nyomtatványok leírása terén is jelentős munkásságot fejtett ki. E téren 
első helyen érdemel említést ősnyomtatvány-katalógusa, mely „áttekinthető-
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ségével, pontosságával az ilyennemű hazai kiadványok közt jelentős szerepet tölt 
be." Tegyük hozzá: még ma, 100 év után is. Az ősnyomtatványok meghatározá
sának mai segédeszközei és módszerei révén ugyan számos esetben módosultak 
az impresszum nélküli nyomtatványok általa meghatározott címleírási adatai, de 
katalógusa ma is értékes forrásmű a könyv-, könyvtár- és művelődéstörténeti 
kutatás számára. 

Soltész Zoltánná 

Szerzői jog, könyvtárak 
és az európai törvénykezés 

Hölgyeim és uraim, 

mai előadásom középpontjában az Európai Unió és a szerzői jog áll, ponto
sabban a könyvtári tevékenységek és az elektronikus szerzői jog. Először is meg
kísérlek Önöknek némi bevezetést adni a szerzői jogba és megkísérlem bemu
tatni, hogy hol merülhetnek fel problémák. Ezután áttekintem az Európai Unió 
Minisztertanácsa által már elfogadott illetve olyan szerzői jogi irányelveket, ame
lyek vitája most folyik. Végül arról tájékoztatom Önöket, hogy a szerzői jog mi
képpen befolyásolja az Önök tevékenységét. 

Mi a szerzői jog? 

A szerzői jog a szerzőknek, zeneszerzőknek, művészeknek és más alkotóknak 
műveikkel kapcsolatos jogaival foglalkozik. A szerzői jog biztosítja számukra egy 
meghatározott időre azt a jogot, hogy műveik mások általi felhasznását engedé
lyezzék vagy megtiltsák. A könyvtárakban hozzáférhető dokumentumok többsé
ge szerzői jogi védelem alá eső mű. Ez azt jelenti, hogy a művek bizonyos fajta 
felhasználása nem lehetséges a szerzők beleegyezése nélkül. Melyek ezek a mű
vek? A szerzői jog az irodalmi és a művészi értékkel rendelkező művekre terjed 
ki. Ebbe a körbe tartoznak a regények, a grafikai és szobrászati alkotások, a 
filmek, a dokumentarista alkotások, de a számítógépes programok és az adatbá
zisok is. 

A szerzői jog kétféle jogot biztosít: gazdasági és erkölcsi jogokat. A szerzői 
jog fő célja a kreativitás ösztönzése. Ez azt jelenti, hogy a jognak biztosítania 
kell, hogy a szerző alkotása révén gazdasági jövedelemhez jusson és hogy meg 
tudja védeni alkotását bárminemű erőszakos beavatkozástól. A gazdasági jogok 
közé tartozik az, hogy a mű másolható vagy más módon reprodukálható. Szintén 
ebbe a körbe tartozik, hogy a mű lefordítható, átdolgozható, nyilvánosan előad
ható vagy sugározható. 

Az erkölcsi jogok tartalmazzák általában a szerzőség jogát, ami azt jelenti, 
hogy a szerző jogosult a mű szerzőségére, például arra, hogy nevét vele kapcso-
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latban feltüntessék. A másik erkölcsi jog az integritás joga, amelybe beletartozik, 
hogy a szerzőnek joga van tiltakozni műve átdolgozása ellen. 

Mindezek a jogok kizárólagos jogok, tehát egyedül tulajdonosuk adhat enge
délyt műve felhasználására. A tulajdonos lehet a szerző vagy a kiadó. A jogok a 
szerző életében és a halálát követő hetven évben állnak fenn (korábban ez ötven 
év volt). A gazdasági jogok átruházhatók vagy engedélyezhetők, az erkölcsi jogok 
viszont elidegeníthetetlenek. 

A szerzői jogot az egyes országok törvénykezése szabályozza. A jogszabályok 
az ország területén belül érvényesek. 1886 óta nemzetközi jogvédelem is létezik 
a berni konvenció révén, amely az irodalmi művek és művészeti értéket képviselő 
alkotások védelméről szól. Ezt a konvenciót több mint 100 ország írta alá és 
fogadta el magára nézve kötelezőnek. A berni konvenció bizonyos fő elveken 
alapul, ezek egyike a „nemzeti kezelés" elve. Ez azt jelenti, hogy annak az or
szágnak, amely a konvenciót elfogadta, legalább azt a védelmet kell biztosítania 
a konvenciót elfogadó minden más országból származó szerzők számára, mint 
amit a saját szerzői számára. Ez azt jelenti, hogy lényegében a külföldi szerzők 
és a hazai szerzők azonos jogokkal bírnak. A berni konvenció minimális jogokat 
biztosít. A berni konvencióval kapcsolatos ügyeket az ENSZ erre szakosodott, 
Genfben székelő szervezete, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intel
lectual Property Organization, WIPO) intézi. 

A szerzői jogot olyan új jelenségek befolyásolják, mint az új információhor
dozók és az információtechnológia. Ezek jelentősen megváltoztatták a nemzet
közi szerzői jogi színteret. Lehetővé teszik hatalmas mennyiségű dokumentum 
tárolását és végtelen reprodukálását, a minőség romlása nélkül. Hatalmas gaz-
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dasági érdekek forognak kockán, a szerzői jogi ipar hatalma befolyásolja a nem
zeti és a nemzetközi szerzői jogi törvénykezést és a könyvtári tevékenységeket. 
Ennek eredményeképpen születtek az Európai Unió irányelvei. 

Most áttekintem a már elfogadott és az EU Minisztertanácsa által most meg
vitatott irányelveket: 

- számítógépes szoftver (elfogadva), 
- kölcsönzési és bérbeadási jogok (elfogadva), 
- érvényesség (elfogadva), 
- adatbázisok jogi védelme (vita alatt), 
- személyi adatok (vita alatt), 
- hangzó és audiovizuális művek másolása (vita alatt), 
- reprográfia (tervezete februárban várható). 

Az irányelvek jelentősége abban áll, hogy ezeket az egyes országoknak be kell 
építeniük szerzői jogi törvénykezésükbe. Legtöbb esetben nincs mód tartalmuk 
megváltoztatására, ha már az EU Minisztertanácsa elfogadta őket és megküldte 
az egyes országoknak, hogy építsék be a nemzeti törvénykezésbe. 

Mely könyvtári tevékenységek sérthetik a szerzői jogot? 

Hétféle tevékenység sértheti a szerzői jogot, mégpedig: 
- írásos dokumentumok másolása a könyvtárakban a használók által, 
- írásos dokumentumok másolása a könyvtárak által a használók számára és 

könyvtárközi kölcsönzési célra, 
- a könyvtári dokumentumok másolása kizárólag nemzetközi könyvtári fel

használás céljára, 
- hangzó és képi dokumentumok másolása, 
- művek nyilvános előadása és közlése, 
- dokumentumok kölcsönzése a könyvtár állományából, 
- elektronikus információk másolása. 

1. írásos dokumentumok másolása a könyvtárakban a használók által - A 
használóknak megengedik, hogy a könyvtár másológépével a könyvtár állomá
nyából saját használatra másolatokat készítsenek. A felelősséget az viseli, aki a 
másolatot készíti, de a könyvtárnak is van bizonyos fokú felelőssége. Biztosítania 
kell ugyanis, hogy a berendezést, amelyet használatba ad, ne használják túlzott 
mértékű és jogtalan másolásra. 

2. írásos dokumentumok másolása a könyvtárak által a használók számára és 
könyvtárközi kölcsönzési célra - Sok esetben az egyes országok törvénykezése 
speciális előírásokat tartalmaz arra nézve, hogy a használók számára egy bizo
nyos mennyiségű másolat ingyenesen és a szerző engedélye nélkül készíthető, 
mégpedig bizonyos feltételekkel, például, hogy csak egyes dokumentumfajták 
másolhatók, mondjuk hírlapcikkek vagy könyvek rövid részletei, vagy hogy bizo
nyos számú másolatnál több nem készíthető. 

3. A könyvtári dokumentumok másolása kizárólag nemzetközi könyvtári fel
használás céljára - Ebben az esetben a sérülékeny vagy értékes dokumentumok 
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állományvédelmére kell gondolni. A legtöbb jogszabály tartalmazza ezek máso
lásának szabályozását. 

4. Hangzó és képi dokumentumok másolása - A digitális technológia lehető
vé tette, hogy hangzó és képi dokumentumokat azok minőségének megváltozása 
nélkül lehessen lemásolni. Mivel a másolás igen könnyű, és ez kihat az iparra is, 
egyre több ország arra kényszerült, hogy az üres szalagokra vagy a felvevő készü
lékekre vagy mindkettőre valamiféle térítési kötelezettséget szabjon ki. Az ebből 
származó bevétel a szerzőket és az előállítókat illeti, a másolásból eredő veszte
ségeiket kompenzálandó. 

5. Művek nyilvános előadása és közlése - Ebben az esetben a CD-k és â yjdeók 
könyvtári lejátszására kell gondolni. Egy mű nyilvános előadásának joga a szerző 
gazdasági joga. Sok országban a könyvtárak ezért jóvátételt fizetnek a szerzőknek. 

6. Dokumentumok kölcsönzése a könyvtár állományából - A dokumentumok 
kölcsönzése minden könyvtár tevékenységének fontos része. Sok országban spe
ciális kompenzációs megoldásokat léptettek életbe azért, hogy a szerző jövede
lemhez jusson művének kölcsönzéséért és hogy kreativitását ösztönözzék. Az 
EU Minisztertanácsa 1992 novemberében elfogadott egy irányelvet, amely beve
zette a kölcsönzési jogot az egyes tagállamokban. A tagállamok maguk döntik 
el, hogy a könyvtári kölcsönzésben a kompenzációs jogot vagy a kizárólagos jogot 
léptetik életbe. A kettő között hatalmas különbség van. 

A kizárólagos jog érvényesítése esetén a szerző dönthet úgy, hogy megtiltja 
műve kölcsönzését. A kompenzációs jog alkalmazása esetén a szerző csak köl
csönzésenként részesül kompenzációban. Egy külön paragrafust is beiktattak, 
amely szerint a könyvtárakat a kormány teljességgel mentesítheti a kompenzáció 
fizetése alól. 

Jelenleg az EU tagállamai teljes erővel dolgoznak ennek az irányelvnek a 
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megvalósításán. A Könyvtári és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája 
(European Bureau of Library and Documentation Associations, EBLIDA) ko
molyan lobbyzott azért, hogy az irányelv a könyvtárak számára jó eredményeket 
hozzon. Ma azt érzékeljük, hogy a dolgok az országos szinten romlanak el. Hol
landiában például a kormány hathónapos átmeneti időt készül bevezetni az au
diovizuális anyagok kölcsönzése terén, amikor a könyvtárak nem kölcsönözhetik 
ezeket az anyagokat. Hat hónap után viszont a könyvtárak a szerzőnek minden 
egyes kölcsönzésért díjat fizetnek majd. 

7. Elektronikus információk másolása - Elektronikus információnak a géppel 
olvasható formában lévő információt nevezzük. A könyvtárak főként adatbá
zisokból származó információkkal foglalkoznak, azaz online, floppy lemezen, 
CD-ROM-on lévő információkkal és számítógépes programokkal, de egyre in
kább olyan elektronikus információkkal is, amelyek az országos hálózatokon és 
a globális hálózaton, az Interneten férhetők hozzá. 

Az elektronikus másolást a törvénykezés nem definiálja kielégítően. A jog
tulajdonos intézmények a következő tevékenységeket tekintik az elektronikus 
szerzői jog megsértésének: 

- optikai szkenner vagy képfeldolgozó használatát szerzői jogi védelem alá 
eső művek digitalizálására; 

- ilyen művek újra beírását papírformátumról szövegszerkesztőbe; 
- online adatbázisokból, floppy lemezről vagy CD-ROM-ról való letöltést 

papírformátumra; 
- adatbázisokból való letöltést közvetlenül számítógépbe; 
- szerzői jogi védelem alá eső elektronikus dokumentumok továbbítását he

lyi hálózatban; 
- ilyen művek továbbítását e-postán vagy akár faxon is. 

A jog tulajdonosainak az a problémája, hogy igen nehéz e tevékenységeket 
ellenőrizni. Ez nem csak országos, hanem nemzetközi probléma. Az elektroni
kus információ nem áll meg az országhatároknál. Az információ továbbítható 
elektronikus úton, a távközlési hálózat segítségével, a világ minden tájára. A 
szerzői jog tulajdonosainak számos csoportja dolgozik az ellenőrzés problémá
ján. A CITED (Copyright in Transmitted Electronic Documents, elektroniku
san továbbított dokumentumok szerzői joga) program az Európai Közösség 
ESPRIT progjamja keretében keresi az ellenőrzés, felderítés és térítés eszközeit 
a digitális formában tárolt művekre nézve. Vizsgálják a probléma valamilyen 
műszaki megoldását, egy, az elektronikus információt hívójelekkel ellátó készü
lék létrehozását. A kutatásról hamarosan elkészül a jelentés. 

Mit szabad? 

Az adatbázisokhoz való hozzáférést szerződések szabályozzák. Az online 
adatbázisokból letöltést csak a szerződés keretében, az adatbázis tulajdonosával 
kötött licenszmegállapodás feltételei szerint lehet végezni. Hogy mennyit szabad 
letölteni, az adatbázisonként eltér, erre nézve nem lehet pontos tanácsokat adni. 
Nem szabad tiltani az online keresést és a keresési eredmények letöltését, vala-
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mint személyes használatra való kinyomtatását, különben nem volna értelme elő
fizetni a szolgáltatásra. Az adatbázisból való letöltés az adatok átformázása és 
szerkesztése céljából teljességgel indokolt és nem valószínű, hogy sérti a tulaj
donos érdekeit. Az már nem elfogadható, hogy az adatokat valaki saját adatbá
zisban tartsa újrafelhasználásra. Van némi vita az eredmények továbbadásáról a 
használóknak, különösen ha mindehhez térítés kapcsolódik. Sok szerződés tiltja 
ezt, bár köztudott, hogy az online adatbázisok sok használója harmadik személy 
részére végez kereséseket. 

A számítógépes programokat és a CD-ROM-okat ugyanúgy védi a szerzői 
jog, mint az irodalmi műveket. Bár az irodalmi művek esetén van méltányos 
használat, nem szabad számítógépes programokról másolatokat készíteni enge
dély vagy licensz nélkül, kivéve a biztonsági másolatot. A CD-ROM-ról való 
letöltés, nyomtatás és a hálózati használat csak bizonyos feltételek teljesülése 
esetén van engedélyezve. Ez a vételi szerződésből derül ki. Általánosságban el
mondható, hogy ha egy CD-ROM-ot... vásárolunk, a nyomtatáshoz való letöltés 
a méltányos használat körébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy olyan mennyiségek 
esetén elfogadható, amelyeket úgy tekintenek, hogy nem sértik a jog tulajdono
sának gazdasági érdekeit. 

Az Internetről való letöltés kérdése külön előadás tárgya lehetne. Jelenleg ez 
meglehetősen mentes a korlátozásoktól, de ez nem jelenti azt, hogy a könyv
tárosoknak vissza kéne élniük a valószínűleg szerzői jogi védelem alá eső mű
vekkel. Ilymódon korlátozások hiányában azt tanácsoljuk, hogy használják a jó
zan eszüket. A hálózat mindenképpen a szerzői jog életképességének a kísérleti 
terepe lesz. 

Az EBLIDA figyelemmel kíséri a fejleményeket és tájékoztatja tagjait. Ah
hoz, hogy hatékonyan dolgozhassunk, szükségünk van az Önök együttműködé
sére. Kérem, hogy kövessék figyelemmel a szerzői jogi fejleményeket, mind az 
országos, mind a nemzetközi szinten és tájékoztassanak bennünket. Ügyelnünk 
kell arra, hogy a szerzői jog ne sértse a könyvtári tevékenységeket. 

Emanuel la Giavarra 

(Elhangzott a 3. Nemzetközi BOBCATSSS szimpóziumon, Budapesten, 1995. ja
nuárjában.) 

1995. szeptember 29-től megváltoznak a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium telefonszámai. 

A minisztérium új központi telefonszáma: 302-0600 
telefaxszáma: 302-3002 

A Könyvtári Osztály új hívószámai: 331-2527 tel/fax. 
332-0300 tel. 
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