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A nyilvános
haszon kölcsönzési jog (PLR) 
alkalmazása a külföldi 
gyakorlatban
2. rész

AMBERG Eszter

A tanulmány célja, hogy bemutassa az Európai Unió országainak a Public 
Lending Rightra (PLR), azaz a nyilvános haszonkölcsönzési jogra (illetve 
jogdíjra) vonatkozó gyakorlatát. Az összeállítás első része (ld. Könyvtári 
Figyelő 2007. 1. szám) az általános elveket, a jogalkotók és a könyvtári vi
lág szempontjait mutatta be és ismertette azon országok gyakorlatát, ahol 
a PLR-rendszer a mindennapokban már hosszabb ideje működik.
Ebben a szemlében azokról az EU-országokról kapunk képet, amelyek
ben csak nemrégiben vezették be a rendszert, körképet adunk azokról az 
országokról is, ahol az irányelvek szelleme ugyan megjelent a jogi sza
bályozásban, de a gyakorlatban még csak tervezik a PLR-rendszer beve
zetését.
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PLR-rendszerek fejlesztés alatt

Először nézzük betűrendben azokat a tagorszá
gokat, amelyek már beillesztették az Irányelvet 
saját szerzői jogi szabályozásukba, de a haszon
kölcsönzési jog tényleges működésének megte
remtése még várat magára:

Horvátország
Jelenleg az Európai Unió hivatalos tagjelöltje. 
2003 októberében a horvát kormány elfogad
ta a Szerzői jogi és szomszédos jogi törvényt1, 
mely díjazáshoz való jogot biztosít a szerzőknek, 
ha műveiket vagy azok másolatát közkönyvtá
rakon, ill. nyilvános szolgáltatásokat nyújtó 
könyvtárakon keresztül kölcsönzik.
A szerzői jogi törvény emellett feljogosítja az 
Állami Szellemi Tulajdon Hivatalt, hogy hatal
mazza fel a kollektív jogkezelő szervezeteket a 
PLR-ügyek intézésére, és arra, hogy összegyűjt- 
sék a díjakat a jogokkal rendelkező különböző 
csoportok számára.
2005 márciusára megtörténtek az egyeztetések 
a különböző szervezetekkel. 2006 márciusában 
Madridban tartották a 3. PLR szemináriumot, 
mely után kialakult az igény a helyzet egysége
sítésére, és megkezdődött az új PLR-rendszer 
részletes kidolgozása.

Írország
Írország csak nemrégiben vezette be az Irány
elvet, a Szerzői és szomszédos jogokról szóló 
törvényben2. A törvény kizárólagos terjesztési 
jogot3 biztosít a szerzőknek, ez magában fog
lalja a művek és más védett anyagok nyilvános 
haszonkölcsönzését is. A 2000-ben elfogadott 
törvény mentesítette a közkönyvtárakat a nyil
vános haszonkölcsönzési jog kötelezettsége alól, 
a szerzőknek pedig a szerzői jogdíjon kívül nem 
kínáltak fel egyéb díjazást a kölcsönzésért. Az 
Európai Bizottság ezt az Irányelv helytelen al
kalmazásának minősítette, mivel a közkönyv
tárak felmentése túl széles körben csorbította 
a Direktívát.

Az ír kormány napjainkra kötelezte el magát a 
PLR-tervezet benyújtása mellett. Hogy megfe
leljen az 1992-es Irányelv követelményeinek, 
2006 márciusában módosították a szellemi tu
lajdonról szóló törvényt. Ez tartalmazni fogja 
az ír PLR-tervezet intézkedéseit. A részletek 
egyelőre nem elérhetők, feltehetőleg a későbbi 
szabályozások tartalmazzák majd és nem az el
sődleges jogszabály.

Luxemburg
A luxemburgi törvényalkotás olyan kizárólagos 
PLR-t biztosított a szerzőknek, előadóművészek
nek, hangfelvétel- és filmproducereknek, amely 
az első hivatalos nyilvános terjesztés után elé
vül. A 2001-ben bevezetett új törvény biztosítja 
a kölcsönzések utáni díjazás jogát a szerzőknek 
és előadóművészeknek. Egy további rendelet be
vezetésére lesz még szükség, amely teljessé te
szi az Irányelv átvételét: ez a rendelet állapítja 
majd meg a díjazás mindenkori mértékét, és a 
PLR alól kivont intézmények listáját.
2006 márciusában Romain Jeblick, a LUXORR4 
főtitkára jelentette, hogy a luxemburgi kormány 
felkészült az 1992-es Irányelv alkalmazásá
ra. Várhatóan a 2005 júniusában megalakult 
LUXORR feladata lesz a PLR-díjak kezelése.

Olaszország
Olaszországban, ahol nem volt érvényben PLR 
az Irányelvet megelőzően, kizárólagos haszon
kölcsönzési jogot vezettek be a terjesztési jog 
részeként, melynek a szerzők és előadóművé
szek a kedvezményezettjei. A hangfelvételek, 
videofelvételek és filmek esetében a haszon
kölcsönzési jog az első terjesztést követően 18 
hónappal elévül.
Az 1992-es Irányelvet elfogadta az olasz jog
rendszer, azonban alkalmazásától mentesítette 
a közkönyvtárakat. Az Európai Bizottság íté
lete szerint ez az Irányelv helytelen alkalma
zása, ezért a kormányt az Európai Bíróság elé 
idézte.
2006 márciusában az olasz kormány olyan ter
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vezeten kezdett el dolgozni, mely megfelel az 
Európai Bizottság elvárásainak. Az új jogsza
bály 2006 novemberében sürgős pénzügyi elő
írásokat tartalmaz, melynek értelmében az olasz 
kormány létrehozott egy PLR-alapot. Az alap a 
Kulturális Minisztérium kezelése és ellenőrzé
se alatt áll. A díjazást a nyilvános könyvtárakból 
történő kölcsönzések alapján számítják ki, mely
be az iskolai és egyetemi könyvtárak nem tartoz
nak bele. 2006-os évre 250 000 eurót, 2007-re 
2 200 000 eurót, 2008-ra pedig 3 000 000 eurót 
állapítottak meg.

Portugália
A portugál Szerzői jogi törvény kizárólagos ter
jesztési jogot biztosít a szerzők, előadóművé
szek, hangfelvétel és filmproducerek számára, 
beleértve a PLR-t is. A PLR a terjesztést köve
tően is érvényben marad. Tehát a portugál kor
mányzat beillesztette az Irányelvet saját jogi 
szabályozásába, ugyanakkor a közkönyvtárakat 
felmentette a PLR alól. Az Európai Bizottság ezt 
sikeresen megtámadta a bíróságon 2006 áprili
sában és a portugál kormány pedig megtette a 
lépéseket a PLR közkönyvtári bevezetésére.

Románia
Románia 2007 január 1-jén csatlakozott az EU- 
hoz. Jelenleg a szerzői jogi törvény tartalmaz 
kölcsönzési jogot, de ez alól kivételt képeznek a 
kulturális és oktatási szféra könyvtárai. A PLR-t 
2006-ban megvitatta a parlament, de előrelépés 
nem történt a tervezet elkészítésének ügyében.

Spanyolország
Spanyolországban a szerzők, előadóművészek, 
hangfelvétel és filmproducerek kizárólagos ha
szonkölcsönzési joggal rendelkeznek. A spa
nyol kormány alapvetően elfogadja az Irányel
vet, de azt, hogy a közkönyvtárakat kirekeszti 
a szerzőknek járó haszonkölcsönzési jogból, az 
Irányelv helytelen alkalmazásának nyilvánította 
az Európai Bíróság.
2006 márciusában Madridban tartották a 3. PLR-

szemináriumot, melyen elsőbbséget élvezett a 
spanyol helyzet, ill. a PLR bevezetése kapcsán 
adódó nehézségek megvitatása, s többek között 
a PLR további fejlesztését érintő olyan kérdé
seket is megvitattak, mint amilyen például a 
spanyol könyvtárosok aggodalma amiatt, hogy 
a PLR-alapot esetleg a könyvtárak költségveté
séből fedeznék.

Legújabb PLR-rendszerek

Az utóbbi években (2003-2006) a három bal
ti ország, valamint, Belgium, a Cseh Köztársa
ság, Franciaország, a Szlovák Köztársaság és 
Szlovénia vezette be a PLR-rendszert, közülük 
is elsőként Litvánia fizetett a szerzőknek díja
zást 2003-ban, Észtország, Lettország, Szlové
nia 2004-ben, Franciaország 2005-ben, Belgium, 
Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság pe
dig 2006-ban kezdte el működtetni PLR rend
szerét.

Belgium
A nyilvános haszonkölcsönzési jogi irányelvet 
a belga szerzői jogi törvénybe 1994 júniusá
ban illesztették be, a terjesztési jog részeként. 
A szerzőknek korlátozott, kizárólagos haszon
kölcsönzési jogot biztosított és méltányos el
lenszolgáltatást garantált műveik kölcsönzé
séért. Ugyanakkor a szövetségi kormány nem 
léptette életbe a végrehajtáshoz szükséges intéz
kedéseket, és ennek következtében nem történt 
további előrelépés.
2000-ben egy szerzői szervezet panaszt emelt 
az Európai Bizottságnál és a belga kormányt 
bíróság elé állították, mert nem megfelelően 
alkalmazta a direktívát. Mivel a belga hatósá
gok nem reagáltak a Bizottság állásfoglalására, 
a Bizottság 2001 decemberében kötelezettség- 
szegési eljárást kezdeményezett Belgium ellen, 
s 2003. október 16-án elmarasztalta a helytele
nül alkalmazott Irányelv miatt. Az ítélet megál
lapította: annak ellenére, hogy az Irányelv elfo
gadott a belga jogban, lépéseket mégsem tettek
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a végrehajtása érdekében (pl. nem vezettek be 
olyan szabályozást, mely biztosítaná a szerzők 
vagy a hang- és videofelvétel-előállítók kizáró
lagos jogát, hogy engedélyezzék vagy megtilt
sák műveik nyilvános haszonkölcsönzését, vagy 
ilyen jog hiányában legalább a haszonkölcsönbe 
adásért méltányos díjazást).
Az ítélet szerint Belgiumnak 6 hónap alatt tel
jesítenie kellett az Irányelvben foglaltakat, el
lenkező esetben komoly bírsággal számolha
tott. 2005 júniusában királyi rendelet alapján 
a Reprobelt5, a belga szerzői jogi gyűjtőszerve
zetet bízta meg a kormány az új PLR-rendszer 
ügyeinek intézésével Belgiumban.
A belgák kombinált megoldást választottak: a 
szerzői jogi törvénybe foglalt PLR, amely már 
korábban is létezett, továbbra is érvényes a szer
zőkre és előadóművészekre, ahogyan a hang- és 
filmfelvételek producereire is. Ezek a jogtulaj
donosok élvezik a munkájuk kikölcsönzött pél
dányai után járó díjazás jogát is. A belga törvény 
csak az első publikációt követő hat hónapban te
szi lehetővé a kérdéses munkák díjazás nélkü
li kölcsönzését. Az intézmények egyes típusai 
mentesülnek a kölcsönzés utáni díjfizetés köte
lezettsége alól.
A Reprobel és a regionális kormányzatok közöt
ti tárgyalások sikert hoztak. A flamand kulturá
lis miniszter egyoldalúan kötelezettséget vállalt 
arra, hogy 2004-re 1 millió eurót, 2005-re 1,15 
millió eurót, 2006-ra pedig 1,3 millió eurót fi
zet ki.
A belgiumi francia közösség vezetőivel folyta
tott tárgyalások során a 2004-2006 közötti idő
szakra összesen 1,5 millió eurós összegben ál
lapodtak meg. A harmadik és egyben legkisebb 
tartományi kormányzat -  a németajkú közösség 
-  szóbeli megállapodást kötött a Reprobellel a 
PLR hozzájárulással kapcsolatban.
A PLR pénzek szétosztásának aránya: 70%-ban 
a szerzők, 30%-ban a kiadók kapják meg.
Tehát Belgiumnak 14 évre volt szüksége, hogy 
a létrehozzon a gyakorlatban is működő PLR- 
rendszert.

Csehország
A parlament alsóháza tárgyalta és módosította 
azt a PLR-törvénytervezetet, melyet a cseh szer
zői jogkezelő szervezet, a DILI A6 a Kulturális 
Minisztériummal együttműködve dolgozott ki. 
(Azóta a Szenátus is jóváhagyta.) A viták során 
az eredetileg tervezett 1 koronás kölcsönzési díj
szabást 0,5 koronára csökkentették. A szerzői 
jogi törvény módosítása 2006 áprilisában hatály
ba lépett. A DILIA osztja szét az évi mintegy 
900 000 eurós PLR-alapot.

Észtország
Az észt szerzői jogi törvény7 a szerzőket feljogo
sítja, hogy méltányos díjazásban részesüljenek 
műveik közkönyvtári kölcsönzése után.
A PLR rendszert 2004 márciusában vezették 
be. A törvény értelmében a jogosultság kiter
jed azokra a szerzőkre és jogtulajdonosokra, 
akik állampolgárai vagy állandó lakosai Észt
országnak; azokra a könyvekre, melyeket elő
ször Észtországban adtak ki, valamint azokra a 
könyvekre, melyek nemzetközi megállapodá
sokban szerepelnek.
A kormány rendelkezése értelmében a díjazásra 
jogosult személyek:
-  szerzők, szerkesztők és fordítók;
-  grafikusok, illusztrátorok, fényképészek;
-  audiovizuális vagy hangzó anyagok szerzői 

a gyűjtőszervezeteken keresztül;
-  jogtulajdonosok: kiadók, örökösök stb.
Az észt rendszer sajátosságai:
-  közkönyvtár alatt a megyék, városok, köz

ségek vagy kisebb közigazgatási egységek 
könyvtárait kell érteni (567 könyvtár),

-  az észt közkönyvtárak mintegy évi 12 milli
ós kölcsönzési forgalmat bonyolítanak,

-  a díjazást elektronikusan tárolt statisztikai 
minta alapján számítják,

-  a nyilvántartott kölcsönzések az összes köl
csönzés 12%-át reprezentálják.

A PLR-t egy független, nonprofit alap, az AHF8, 
a Szerzői Jogdíjak Alapja kezeli. Ezt az írók 
Szakszervezete, a Kiadók Egyesülete és a Gra
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fikai Designerek Szakszervezete alapította 2004 
januárjában. Az Alap kezeli a PLR- és reproduk
ciós jogdíjakat Észtországban. Az Alapot egy 5 
tagú bizottság vezeti, melyben az alapítók mel
lett a Könyvtárosok Szakszervezete és a Kultu
rális Minisztérium képviselői ülnek. Az admi
nisztratív költségek az éves költségvetés 15%-át 
teszik ki. 2004-ben az AHF különböző javasla
tokat terjesztett a kormány elé a PLR-rendszer 
továbbfejlesztésére vonatkozóan:
-  a jogdíjak felső határának bevezetése -  hosz- 

szú csatározás után sikerült elfogadtatni;
-  az illusztrátorok PLR-részesedésének egy

szerűsítése -  sikerült elfogadtatni;
-  a PLR kiterjesztése az egyetemi könyvtárak

ra is -  elutasították.
Azokat a pontokat, ahol létrejött a megegyezés, 
beillesztették az észt szerzői jogi törvénybe és 
2005-ben életbe léptették.
Ahhoz, hogy a szerzők és a jogtulajdonosok 
PLR-díjakban részesüljenek, igénylést kell be
nyújtaniuk publikációs listájukkal együtt. Ez 
történhet papíron vagy elektronikusan a http:/ 
Avww.ahf.ee honlapon keresztül. Az észt rend
szer a kezdet kezdetétől rendelkezik azzal az 
újszerű elektronikus megoldással, melynek se

gítségével a szerzők bejelentkezése után a pub
likációs listájuk automatikusan megjelenik. A 
listázás az előző évi kölcsönzések bibliográfi
ai adatai alapján történik, és amennyiben a lista 
hiányos vagy pontatlan, a szerzők hozzáadhat
ják újabb tételeiket, vagy pontosíthatják a ko
rábbiakat. Végül elektronikusan aláírhatják a 
jelentkezésüket, vagyis teljes igénylésüket be
nyújthatják digitálisan, bárminemű papírmun
ka nélkül. A regisztráció három évig érvényes, 
ez idő alatt a szerzők bármikor hozzáadhatnak 
új címeket a listához. Az első években benyúj
tott igénylések:
2004: 384 igénylés (mintegy egyharmada elekt
ronikusan);
2005: 368 újabb regisztráció (mintegy egyhar
mada elektronikusan);
Összesen: 752 regisztrált szerző.
Az egyes szerzők díját a következők figyelem- 
bevételével számítják ki:
-  a kölcsönzések száma;
-  az illusztrációk mennyisége minden könyv

ben;
-  a szerzők, fordítók és illusztrátorok száma 

minden könyv esetében.
Az éves kifizetések július l-jéig történnek:9

2005-ben felső kifizetési határt állapítottak meg: 
ez a hivatalos nemzeti statisztika által meghatá
rozott előző évi, négy hónapra jutó átlagfizetés
nek megfelelő összeg lett.
A kormány által befizetett összegek, melyeket 
évente egyeztetnek a Kulturális Minisztérium
mal.10
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Franciaország
2005. március 7-én a SOFIA-t11 felhatalmazta a 
francia kormány, hogy szedje össze és ossza ki 
a nyilvános haszonkölcsönzési jogdíjakat.
A PLR törvénytervezetet 2003. június 18-án fo
gadták el, és 2003. augusztus 1-jén lépett hatály
ba. A szerzők és a kiadók e törvény alapján jo
gosultak a díjazásra, mely könyveik nyilvános 
könyvtári szabad kölcsönzése után jár nekik.
A francia törvény által alkalmazott minta szem 
előtt tartotta, hogy a független könyvkereske
dők is érvényesülhessenek a könyvtárak pia
cán azáltal, hogy a törvény megtiltja a 15%-nál 
nagyobb árengedményt a franciaországi kötött 
könyvárakból.
Ez a jogdíj a könyvtárak által vásárolt kötetek 
számán alapul, és egyenlően oszlik meg a szer
zők és a kiadók között. Az összegnek egy kisebb 
részét pedig az írók és fordítók új nyugdíjalap
jára fordítják.
A francia Kulturális Minisztérium az éves fran
cia PLR-alap teljes összegét 22,6 millió euróra 
becsüli, amely két forrásból tevődik össze:
1. Mintegy a fele az éves átalánydíjból szárma
zik, melyet az állam fizet be:
> 1,5 euró fizetendő a nyilvános köz- és ma

gánkönyvtárak minden regisztrált olvasója 
után (0,75 euró a bevezetés első évében);

> és 1 euró az egyetemi könyvtárak regisztrált 
olvasói után (a bevezetés évében 0,5 euró)

2. A másik rész a könyvkereskedőktől (vagy 
könyvtárellátóktól) származik, akiknek a köny
vek adómentes, kötött árának 6 százalékát kell 
befizetniük bármely típusú kölcsönző könyvtár 
által beszerzett könyvek után.
A jogdíjat a Kulturális Minisztérium által nem
régiben megbízott SOFIA gyűjti össze, mivel 
az alábbi követelmények közül az összesnek 
megfelel:
> Sokféle partnerrel rendelkezik és a szerző

ket, valamint a kiadókat egyenlő arányban 
képviseli;

> Szakmailag képzett ügyintéző csapattal ren
delkezik;

> Rendelkezik a megfelelő mértékű infrastruk
túrával, amely a jogdíj összegyűjtéséhez és 
szétosztásához kell.

A SOFIA elektronikus ügyintéző rendszert 
fejlesztett ki az új szabályozásra a CFC12 és a 
DILCOM támogatásával. 2005 októberére a 
könyvkereskedőknek (vagy könyvtárellátók
nak) és a könyvtáraknak a SOFIA weboldalán 
(www.la-sofia.org) regisztrálniuk kellett ma
gukat a könyvtáraknak eladott könyvek min
den adatával (például: számla, GS1 vonalkód13, 
példányszámok, címek, szerzők, kiadói infor
mációk). Ezek az információk teszik lehetővé, 
hogy a SOFIA begyűjtse a könyvkereskedőktől 
(vagy könyvtárellátóktól) a PLR-díjakat.
A törvény megerősítése m ellett a Nemze
ti Könyv Központ (Centre National du Livre) 
megemelte a könyvtáraknak juttatott támogatás 
mértékét, ennek az intézkedésnek köszönhető
en a könyvtárak továbbra is folyamatosan tudják 
gyarapítani állományukat.

Lettország
Noha a szerzők a nyilvános haszonkölcsönzé
sek utáni díjakra már a 2000 áprilisi lett szer
zői jogi törvény14 alapján jogosultak voltak, a 
kormány 2004-ig nem terjesztett be javaslatot 
a PLR-rendszerre vonatkozóan. A nyilvános 
kölcsönzéssel csak a szerzői jogi törvény 2004. 
április 22-i kiegészítésében szereplő külön rész 
foglalkozik, mely kimondja, hogy a kormány
nak kell meghatároznia azokat a számítási eljá
rásokat, egyrészt melyekkel az állami és a he
lyi könyvtárak nyilvános kölcsönzéseinek díjait 
meghatározzák, másrészt mellyel a szerzők, az 
előadók, a hangzó és képi dokumentumokat elő
állítók között felosztják ezt a könyvtárakból be
folyt összeget.
A díjak számításánál a kormányzati és a helyi 
irányítás előző évi ráfordításait vették figyelem
be. 2003-ban a díjalap a 2002. évi ráfordítások 
hét százalékát tette ki. A nyilvános kölcsönzé
seket érintő átmeneti szabályozások szerint ez 
az összeg évente 0,5%-kal fokozatosan emel
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kedik mindaddig, amíg 2009-re eléri a 10%-os 
szintet.
Az AKKA/LAA15 lett az a széleskörű gyűjtő
szervezet, melyet a PLR hivatalos szervének 
ismertek el Lettországban, s mely szétosztja a 
díjakat a könyvek, filmek és hangzóanyagok 
kölcsönzési adatai alapján.
Mindazonáltal a kormány terveiben szereplő 
pénzügyi alap nem volt hozzáférhető egészen 
2005 decemberéig, amikor az AKKA/LAA 
2681000LVL-t(381 474 eurót) kapott a 2003. és 
a 2004. évi díjak kifizetésére. A 2005. évi díjakra 
hozzávetőleg 220 000 euró volt lehívható. 
Mostanra, hogy a pénzügyi alapok hozzáférhe
tővé váltak, az AKKA/LAA megrendelt egy fel
mérést arról, hogy mely könyveket, hangzó és 
képi dokumentumokat kölcsönözték ki és milyen 
gyakran a könyvtárakból 2003-ban, 2004-ben és 
2005-ben. A Lett Nemzeti Könyvtár koordinálja 
a felméréshez kapcsolódó kutatást, a költségeket 
pedig az AKKA/LAA állt.
Jelenleg mintegy 3000 szerzőt tart nyilván az 
AKKA/LAA. Noha a PLR-díjakra igényt tartó 
szerzőknek külön kell regisztrálniuk magukat, 
a statisztikai minta eredményei lehetővé teszik, 
hogy azonosítsák és értesítsék az első száz leg
inkább kölcsönzött szerzőt arról az összegről, 
melyre jogosultak.
A mintakönyvtárak számáról még egyeztet a 
könyvtári hatóság, de valószínűleg a minta a 
könyvtári kölcsönzések 10%-át fedi majd.
A hangzó és képi dokumentumok nyilvános ha
szonkölcsönzéséért járó díjak szétosztását olyan 
elismert szervezetek hatáskörébe utalják, melyek 
az előadókat és hangzóanyag készítőket (Lett 
Előadók és Producerek Egyesülete -  LalPA)16, 
valamint a filmproducereket (Lett Filmkészítők 
Egyesülete -  LKPA) képviselik.
A többi országtól eltérően Lettországban a 
PLR-szabályozások eléggé általánosak, az el
osztás szabályozása az adminisztratív szervezet 
belátásán múlik.
Az AKKA/LAA-nak még egy halasztást nem 
tűrő feladata van: döntést kell hoznia a jogosult

közreműködők-a szerzők, fordítók, illusztráto
rok, fényképészek -  részesedéséről (a szerkesz
tők és kiadók nem jogosultak a PLR-díjakra a 
lett szerzői jogi törvény értelmében), ugyanígy 
döntésnek kell születnie a jogosult művek kü
lönböző kategóriáiról -  gyermek- és ifjúsági iro
dalom, szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom, 
tudományos és akadémiai művek, vizuális mű
vészetek stb. A nagyobb objektivitás kedvéért, 
a Lett írók Szövetségének és a Lett Művészek 
Egyesületének képviselőivel szoros együttmű
ködésben tárgyalják meg ezeket a kérdéseket, 
erre a célra külön szerzői bizottságot is alapí
tottak.

Szlovák Köztársaság
A 2003-as szerzői jogi szabályozás17 kizárólagos 
haszonkölcsönzési jogot biztosít.
A LITA18, az irodalmi, az audiovizuális és vizu
ális művészeti szerzőket képviselő gyűjtőszer
vezet a felelős azért, hogy a licenc-tárgyaláso- 
kat lefolytassa. Az oktatási és tudományos 
intézmények könyvtárait is beleszámítva, 
körülbelül 6000 közkönyvtár található Szlo
vákiában, melyek évente mintegy 28 millió 
művet kölcsönöznek. A LITA szerint lehetet
len minden egyes intézménnyel külön-külön 
licenc-szerződést kötni, így egyelőre a Kultu
rális Minisztériummal kezdődtek tárgyalások. 
Még kérdés, hogy a pénzalapok honnan szár
maznak majd.
2006 elején a Kulturális Minisztérium előkészí
tett egy kiegészítést a könyvtári törvényhez19, 
amely megteremti annak jogi alapját, hogy a 
Szlovák Nemzeti Könyvtár kollektív, az összes 
közkönyvtárra kiterjedő licenc-szerződést kös
sön a LITA-val. Ez a módosítás 2006 őszén lé
pett hatályba.
A Nemzeti Könyvtár és a Kulturális Minisztéri
um kidolgozta a PLR-szabályozás részleteit:
> A PLR szabályozás által érintett könyvtárak 

körének meghatározása: minden nyilvánosan 
hozzáférhető könyvtár, melyet állami vagy 
helyi költségvetésből finanszíroznak, beleért
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ve az oktatási és a tudományos intézmények 
könyvtárait is;

> A PLR szabályozás által érintett szerzők kö
rének meghatározása: irodalmi művek szer
zői, fordítók, audiovizuális művek alkotói, 
illusztrátorok és más vizuális művek alkotói, 
akik szlovák állampolgárok; valamint azok a 
külföldi szerzők, akiknek hazájával a LITA 
kölcsönös megállapodást kötött;

> Engedélyezés: egy kollektív licenc-szerző- 
dést köt a LITA és a Szlovák Nemzeti Könyv
tár, amely lefedi az összes nyilvánosan hoz
záférhető könyvtárat Szlovákiában;

> A díjak kiszámítása: a kölcsönzések száma 
alapján; 0,4 szlovák korona az irodalmi és vi
zuális alkotások kölcsönzése után, 0,6 korona 
pedig az irodalmi alkotások hangfelvételei és 
az audiovizuális művek után; ezek a számok 
a törvény által meghatározott idei fenntartási 
költségekkel arányosan növekednek;

> Díjazás: a Kulturális Minisztérium költség- 
vetési kérelmet terjeszt elő az idei évre vo
natkozóan, melyben javaslatot tesz a Szlovák 
Kormánynak a megfelelő összegre, mely a 
Minisztérium szerint fedezné a kollektív en
gedélyezési szerződésben meghatározott dí
jak kifizetését;

> A díjak szétosztása: a szabályozásban meg
határozzák, hogy mely könyvtárakat és hány 
könyvtárat számítanak be évente abba PLR- 
mintába, amely alapján a jogdíjak kiszámo
lása történik stb.

Szlovénia
2004-ben a PLR-rendszer sikeresen beindult 
Szlovéniában. Néhány éve -  az Irányelvvel 
összhangban -  beépült a szlovén szerzői jogi 
törvénybe is20.
A PLR-rendszert a központi kormányzat finan
szírozza, a támogatás nagysága pedig megegye
zik annak az összegnek a 25%-ával, melyet a 
kormány könyvtári állománygyarapításra költ. 
Ez megközelítőleg évi 750 000 eurót eredmé
nyezett a 2004-2006-os PLR időszakban.

Az összeg két részre oszlik: az első rész köz
vetlenül a szerzőkhöz áramlik aszerint, hogy 
hányszor kölcsönözték a könyveiket köz
könyvtárakból. 2004-ben 995 szerzőnek fizet
tek, a legnagyobb összegű kifizetés 4160 euró, 
a legkisebb pedig 45 euró volt. Az összeg másik 
részét ösztöndíjként osztják szét a szerzők kö
zött. A pénzt különböző szakmai szerzői szer
vezetek kapják, melyek tagjaiknak a saját krité
riumrendszerük szerint osztják szét. 2004-ben 
82 ösztöndíjat ítéltek oda, 26-ot íróknak, 29-et 
fordítóknak, 15-öt illusztrátoroknak és fotográ
fusoknak, 6-ot pedig zeneszerzőknek és film
készítőknek. 16 ösztöndíj volt 6250 eurós vagy 
annál nagyobb összegű, 47 ösztöndíj 1670 és 
6250 euró közötti értékű, 19 pedig 1670 euró- 
nál kisebb összegű.

Zárógondolatok

Végezetül a Calimera útmutató A copyright hatá
sa a kölcsönzésre c. fejezetének gondolatát idé
zem: „A nem kereskedelmi nyilvános kölcsön
zést hagyományosan nem befolyásolták a szerzői 
jogi törvények. A nyilvános kölcsönzés mindig is 
alapvetőfontosságú eszköze volt a nyilvánosság 
kulturális és oktatási információval való ellátá
sának. Az információnak - bármilyen formában 
is jelenjen meg - mindig is kölcsönözhetőnek kell 
lennie. Az EU kölcsönzésre vonatkozó Irányelve 
értelmében az európai könyvtáraknak a kölcsön
zésre vonatkozó rendeletek figyelembevételével 
kell működniük. Ez azt jelenti, hogy a nyilvános 
könyvtárak által kölcsönzött anyagok engedély- 
kötelesek vagy jogdíjat kell fizetni utánuk, tehát 
ebből az következik, hogy bizonyos anyagokért 
a szerzők díjazásra tarthatnak igényt. Ugyan
ez vonatkozik a múzeumokra és levéltárakra is, 
amennyiben anyagokat kölcsönöznek. ”21 
Láthattuk, hogy a 34 ország közül, ahol a szer
zők kölcsönzési jogait törvényileg szabályoz
ták, 2006-ra 23 ország tette meg azt a követ
kező lépést, hogy felállítson egy működő PLR 
rendszert, amelyik díjazást biztosít a szerzők
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számára. Mind a huszonhárom országban a 
megközelítési mód egy-egy árnyalattal tér el 
a többiekétől. Néhány helyen a könyvek köl
csönzése után fizetnek (pl. az Egyesült Király
ság, Hollandia, Izrael, Németország), néhányan 
a szerzőket minden, a könyvtárakban tartott pél
dány után díjazzák, tekintet nélkül arra, hogy 
ezeket kikölcsönözték-e (pl. Ausztrália, Dánia, 
Kanada), néhány országban mindkét eset után 
fizetnek (pl. Izland), mások pedig a kormány 
által a könyvtárak részére állománygyarapítás
ra juttatott összes kiadáshoz viszonyított díjakat 
fizetnek (Finnország). Egyes országok a PLR-t 
a törvénykezésben a szerzői jogi törvénybe fog
lalták (pl. Ausztria és Németország), mások a 
PLR-t külön jogként kezelik (pl. Egyesült Ki
rályság). De ami mindegyikben azonos az az, 
hogy valamilyen formában díjazást biztosítanak 
a szerzőknek a műveik ingyenes könyvtári hasz
nálatáért cserébe.
Az 1992-es Irányelvet követően tehát mindegyik 
EU tagállamnak el kell ismernie a szerzők jogát 
arra, hogy engedélyezhessék a könyvtáraknak a 
műveik kölcsönzését, vagy díjazást kérjenek érte 
cserébe. Azonban az is megállapítható, hogy az 
Irányelv számos ponton túl rugalmas, lehetővé 
teszi az államoknak, hogy saját körülményeik
hez igazítsák azt. Ez egyes országoknak módot 
adott arra, hogy kikerüljék a PLR-rendszer fel
állítását. Például Görögország, Írország, Olasz
ország, Portugália és Spanyolország elfogadta a 
szerzők kizárólagos kölcsönzési jogát, de kizár
ták a nyilvános könyvtárakat e jog alól. Ezekben 
az országokban ma már létezik PLR-rendszer. 
Az EU-hoz 2004-ben csatlakozó tíz új országban 
szintén elvárt az Irányelv bevezetése, és ezidáig 
ezt már többen meg is tették. Észtország, Lettor
szág, Litvánia és Szlovénia már felállította saját 
PLR-rendszerét és megtörténtek az első kifize
tések a szerzők részére.
Tekintettel arra, hogy a haszonkölcsönzési jog 
volt a legtöbbet vitatott kérdés a 92/100/EGK 
Irányelv kapcsán, a megegyezést követő harmo
nizáció mértéke már fontos lépést jelentett előre,

de nem szükségszerűen jelentette a végső meg
oldást. Az Irányelv alkalmazásának módjai az 
egyes tagállamokban fejlődést mutatnak, mégis 
egyértelmű, hogy csak részleges harmonizációt 
sikerült elérni és a tagállamok által alkalmazott 
törvényi intézkedések még mindig nagymérték
ben eltérnek egymástól. Nem mindegyik tagor
szág módosította saját törvényeit, és néhányan 
csak apróbb változtatásokat vezettek be arra hi
vatkozva, hogy a már létező törvények össz
hangban vannak az Irányelvek által meghatáro
zott kötelezettségekkel.
Bár a „kölcsönzési jog” biztosítására nincs meg
állapodásban vagy egyezményben rögzített nem
zetközi követelmény, az országok egy részében 
-  különösen Európában -  a kölcsönzési tevé
kenységet korlátozták a szerzői jog keretében, 
és elképzelhető, hogy más országok is követik 
ezt az eljárást. Ezen körülmények mellett a PLR 
térhódítását nem lehet figyelmen kívül hagyni, és 
az IFLA többször hangsúlyozta, hogy a könyv
tárosoknak képessé kell válniuk a PLR rendsze
rek tervezésének befolyásolására, mivel a PLR 
rendszerek a nyilvánosan elérhető könyvtárak 
szolgáltatásait kockáztathatják, hacsak a jog
alkotók nem kezelik érzékenyen, hatékonyan és 
előremutató módon ezt a kérdést.
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másolatot, s az Szjt. 39. § értelmében “a nyilvános szolgál
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A Gutenberg Project -  mely a világ legelső és egyik legnagyobb non-profit digitális könyvtára -  

gyűjteményében jelenleg 24 ezer könyv található. Az alapító atyának, Michael S. Hartnak szívügye a 

nagyvilágnyelveken (első körben: angol, spanyol, kínai, hindi és urdu) való elérhetőség biztosítása, 

ami komoly programozási feladat elé állítja őket.

(Király Péter híréből, Koto list, 2007. szeptember 27.)
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