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Moldován István 

A magyar folyóiratok digitalizálása, 

az összehangolás lehetőségei, digitális átállás 

A cikk a folyóiratok digitális átállását tekinti át, főként a digitalizálástól az online folyóira-

tok megjelenéséig. Vázlatos áttekintést ad a különböző forrásokról, amelyek révén a hazai 

folyóirataink egyre nagyobb számba kerülnek online elérhetővé. A digitalizálás témája ösz-

szefügg a folyóiratok analitikus feltárásával is, ezért kitér azokra a lehetőségekre, szolgál-

tatásokra, amelyek révén ezek már megvalósultak. Az írás nagyrészt egy átfogó helyzetkép 

ezen a területen, amelyből igazából implicite olvashatók ki a meglévő tendenciák, kihívá-

sok, jövőbeli feladatok. 

A nyomtatott sajtó az internetre költözik 

 

A zene, a tévé után megkezdődött a sajtó internet-

re, digitális médiára költözése is, sőt, ez a folyamat 

már évek óta tart. A továbbiakban a sajtó fogalmát 

tágan, a könyvtárosok számára az időszaki kiad-

vány fogalmával azonosítom. Digitális formában a 

különböző sajtótermékek a fizikai korlátoktól, or-

szághatároktól függetlenül korlátlan számban, a 

földgolyó majdnem bármely részén hét nap 24 

órában elérhetők. A hordozható digitális olvasó 

eszközöknek köszönhetően a digitális információk 

már nemcsak a zárt szobákban, íróasztalnál lévő 

PC-ken olvashatók, hanem a nyílt tereken, közle-

kedési eszközökön, kollégiumokban, vagy akár a 

parkokban is. 

 

A digitális átállás egyik nagy lépése a régi, nyom-

tatott formában megjelent sajtó digitalizálása és 

online hozzáférhetővé tétele. 

 

A digitális átállás másik fontos dimenziója, hogy a 

sajtótermékek közvetlenül is megjelennek digitális 

formákban, online környezetben. Első lépésben a 

nyomtatott változat kerül fel az internetre változat-

lan tartalommal, később azonban az online válto-

zatok önálló életre keltek, eltértek a nyomtatott 

szülőktől, sőt teljesen önálló lábra álltak. Az átállás 

harmadik stádiumában megjelentek azok a sajtó-

termékek, amelyek már az interneten születtek, 

nincs nyomtatott változatuk, eredeti online kiad-

ványok. 

 

A digitális átállás a sajtó világában egyrészt lehe-

tőség, másrészt kényszer. A nyomtatott kiadás 

 

költségigényes, a példányszámok korlátozottak, 

ezek célba juttatása is költséges és földrajzilag 

általában lehatárolt. A hirdetések által finanszíro-

zott for profit sajtó egyre erősebben erodálódik, 

sorra szűnnek meg a nagy múltú nyomtatott napi- 

és hetilapok, vagy váltanak át online változatra
1
. A 

hirdetési piac és a tőke egyre erőteljesebben ván-

dorol át a nyomtatott médiából az online médiába, 

ezzel kihúzva a pénzügyi alapot a nyomtatott napi 

és hetilapok jelentős része alól. Magyarországon 

ez a folyamat még hátrébb tartott mint például az 

USA-ban, vagy Nyugat-Európában, de nem áltat-

hatjuk magunkat azzal, hogy előbb-utóbb a hazai 

sajtót is egyre jobban eléri ez a tendencia. 

 

A sajtó digitális átállásának másik vetülete, hogy a 

mobil eszközök előretörésével a hírfogyasztás, a 

napi tájékozódás a nyomtatott sajtóról lassan átke-

rül az online világba és erre az igényre a médiacé-

geknek is reagálniuk kell. 

 

Jelen esetben azonban inkább a hazai viszonyokat 

és a nonprofit sajtó helyzetét igyekszem áttekinte-

ni, a fenti rövid utalás csak a sajtó egy másik vilá-

gának erősödő digitális átállására utalt, amely 

azonban előbb-utóbb utoléri a nonprofit, tudomá-

nyos, kulturális sajtó területét is. 

 

 

A sajtó digitalizálásának változatai 

 

Az alábbiakban a sajtó digitalizálásának különböző 

eseteit tekintem át néhány példával, amelyek Ma-

gyarországon és külföldön jellemzően előfordul-

nak: 
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Közgyűjteményi digitalizálás pályázatok 

mentén 

 

Hazai közgyűjteményeink, kevés kivételtől eltekint-

ve, saját erőforrásból nemigen tudják folyamatosan 

digitalizálni saját állományukat, folyóirataikat. Erre 

jellemzően különböző pályázati források biztosíta-

nak időleges lehetőséget. Néhány példa ezekre a 

digitalizálásokra: 

● 2008. Az Országos Széchényi Könyvtár (OSzK) 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatással digi-

talizálta
2
 az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 

kiadványainak jelentős részét, több mint 50 000 

oldalnyi monográfiát és folyóiratot. Utóbbiak az 

OSZK Elektronikus Periodika Archívumába 

(EPA) kerültek. A digitalizált anyag később átke-

rült és tovább bővült az EME által létrehozott Er-

délyi Digitális Adattárban (EDA)
3
. 

● 2009. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

meghívásos pályázatára számos városi könyvtár 

kapott támogatást helytörténeti sajtó digitalizálá-

sára. A helytörténeti kiadványokat az OSZK-ban 

lévő mikrofilmekről kellett digitalizáltatni. A digita-

lizált alapanyagot feldolgozásra, szolgáltatásra 

megkapták a könyvtárak, valamint az OSZK is. 

Részben az OSZK munkatársainak segítségével 

a városi könyvtárak egy része elkezdte a feldol-

gozást és a saját szolgáltatást, bár utóbbit az 

OSZK EPA adatbázisa is biztosította. A nem iga-

zán jól szervezett projekt eredményeként létrejött 

digitális alapanyag jelentős része még az OSZK 

digitális raktárában hever, feldolgozási kapacitá-

sok hiányában. Azért találhatók szép számmal 

online elérhető kiadványok is, például „Szarvasi 

hírlap”
4
. 

● 2012. A Bethlen Gábor Alapítvány és a Magyar 

Unitárius Egyház támogatásával az EME és az 

OSZK együttműködésében
5
 a „Keresztény Mag-

vető”
6
 és az „Unitárius Közlöny”

7
 több mint 100 

évfolyamát digitalizálták és szolgáltatják online. 

Mindkét folyóirat folyamatosan megjelenik a kez-

detek óta, most már online változattal is rendel-

kezik. 

● Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár
8
. Főként az 

NKA támogatásával több év óta, több pályázati 

körben az Arcanum Adatbázis Kft. 19 megyei, 13 

országos és 16 szakmúzeum kiadványait, köny-

veket, évkönyveket, folyóiratokat digitalizált, kö-

zel 5000 kötetet, és ezeket egy közös honlapon 

egyben szolgáltatja is. 

● Magyarországi Levéltárak Kiadványai
9
. A múze-

umi projekthez hasonlóan az NKA támogatásá-

val a megyei és országos levéltárak számos ki-

adványát, folyóiratát digitalizálta évek során az 

Arcanum cég, és szolgáltatja is azokat egy közös 

portálon. 

 

Civil szervezetek digitalizálásai 

 

A közgyűjtemények mellett a civil szervezetek is 

kiveszik a részüket a folyóiratok digitalizálásában. 

Részben az érdeklődési körükbe, szakterületükbe 

tartozó folyóiratokat, részben saját maguk által 

kiadott folyóiratokat digitalizálnak vagy digitalizál-

tatnak szép számmal, ahogyan az alábbi példák 

mutatják. 

● Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
10

. A 

szervezet egy ideje módszeresen digitalizálja 

mind a hazai, mind a külföldi kiadású hungaroló-

giai folyóiratokat. A digitalizálást részben az 

OSZK, részben az Arcanum Adatbázis Kft. vé-

gezte, a szolgáltatás az OSZK EPA adatbázisán 

keresztül történik. Néhány kurrens folyóirat ese-

tében a visszamenőlegesen digitalizált példá-

nyokat már a napjainkban digitálisan szerkesztett 

kurrens példányok egészítik ki, mint például a 

Rómában megjelenő „Rivista di Studi Unghe-

resi”
11

 esetében. 

● Országos Erdészeti Egyesület
12

. Az egyesület 

pályázati támogatással 2008-ban a MEK Egye-

sület segítségével digitalizáltatta az egyik legré-

gibb magyar folyamatos szaklapot, az „Erdészeti 

Lapok”-at
13

 (1862-). A digitális kiadvány ugyan-

csak az EPA adatbázisban, valamint a lap online 

változatának honlapján is megtalálható. A digita-

lizált kiadvány itt is összekapcsolódott a nyomta-

tott lap online változatával. 

● MEK Egyesület
14

 főként az Internet Szolgáltatók 

Tanácsának támogatásával több éve módszere-

sen digitalizáltat társadalom- és természettudo-

mányi újságokat. A főként 19. századi, 20. szá-

zad eleji szakfolyóiratok között olyanok találha-

tóak mint például:  

■ Irodalomtörténeti Közlemények
15

, 1891–2007. 

■ Magyar Iparművészet
16

, 1897–1930. 

■ Természettudományi Közlöny
17

, 1869–1900. 

■ Színházi Élet
18

, 1912–1938. 

 

Piaci szféra digitalizálásai 

 

A digitális tartalom fontos szolgáltatássá válik a 

piaci vállalkozások számára is. Tőlünk nyugatabb-

ra fekvő, nagyobb országok esetén sok esetben 

nagy kiadók (pl. Elsevier) szolgáltatnak több száz 

teljes szövegű digitális folyóiratot, vagy egyetemi 

könyvtárak és kiadók szövetsége (pl. JSTOR
19

). A 

relatíve kis méretű, magyar nyelvű folyóiratpiac 

nem tud fenntartani hatékonyan ilyen szolgáltatá-

sokat, ezért inkább az állami finanszírozással tá-
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mogatott, közgyűjteményi–piaci együttműködések 

a jellemzőek. 

 

A legnagyobb hazai vállalkozó ezen a területen a 

már említett Arcanum Adatbázis Kft. A cég minden 

közgyűjteményi típusnál ott van, könyvtárakban, 

múzeumokban, levéltárakban. Jellemzően köz-

gyűjteményekkel együttműködve, állami pályázati 

támogatással digitalizálja a magyar folyóiratok 

jelentős tömegét
20

 Egyfajta barterként digitalizál 

térítésmentesen is folyóiratokat könyvtáraknak, 

cserébe a digitális tartalom üzleti felhasználásáért. 

Sok esetben, amikor a közgyűjteménynek erre 

nincs alkalmas saját szolgáltatása, akkor online 

szolgáltatást is biztosít. Így több millió oldalnyi 

digitalizált időszaki kiadványt szolgáltat a 

● Magyarországi Levéltárak Kiadványai
21

 és a 

● Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár
22

 honlapon. 

 

Külön említést érdemel a hazai felsőoktatásban 

(és néhány határon túli intézményben) elérhető 

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ
23

) kere-

tében digitalizált és az intézményekben elérhetővé 

tett több mint 33, főként társadalomtudományi 

folyóirat, több mint 1,6 millió oldala az Arcanum 

Digitális Tudománytárban
24

. 

 

A magánszféra digitalizálásai 

 

A teljesség kedvéért fontos megemlíteni, hogy a 

digitalizálás tömegessé válásával már magánem-

berek is foglalkoznak kisebb-nagyobb mennyiség-

ben könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok 

digitalizálásával és online szolgáltatásával. Ezek 

alkalmanként nem lebecsülendő mennyiséget, 

kulturális értéket tartalmaznak, sokszor elérve az 

intézményi tevékenység szintjét is. A folyóirat-

digitalizálás terén egy példát említenék, a dr. Reisz 

László könyvtáros által évek óta működtetett Ma-

gyar Társadalomtudományok Digitális Archívu-

mát
25

. A honlapon a könyvek mellett, főként a XX. 

század elején megjelent társadalomtudományi, 

szociológiai folyóiratok is találhatók (pl. „Magyar 

Társadalomtudományi Szemle”, „Szabadgondolat”, 

„Huszadik Század”). 

 

Folyóirat-digitalizálás külföldön 

 

Magyar digitális folyóiratokat azonban nem csak 

Magyarországon találunk. Egyrészt a környező 

országok magyar civil szervezetei módszeresen és 

tervszerűen digitalizálják a határon túli magyar 

kiadványokat, közöttük a folyóiratokat is. Hazai 

koordinációval kialakult a Magyar Adatbankok 

hálózata, amelynek tagjai:  

● Szlovákiai Magyar Adatbank
26

, 

● Erdélyi Magyar Adatbank
27

 valamint a 

● Vajdasági Magyar Digitális Adattár
28.

 

 

A fentieken kívül megemlíteném még az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület által az OSZK segítségével 

létrehozott Erdélyi Digitális Adattárat
29

 (EDA), 

amelyben az egyesület tudományos folyóiratai 

találhatók. 

 

Magyar folyóiratokat azonban nemcsak magyar 

intézmények digitalizálnak. Számos külföldi tema-

tikus projekt vagy nagy üzleti digitalizálási tevé-

kenység folyik, amelybe a külföldi könyvtárak ma-

gyar kiadványai is belekerülnek. Ezek közül példa-

ként érdemes megemlíteni: 

● Az amerikai Internet Archive
30

 adatbázisát. Az 

archívum szöveges részében nemcsak könyve-

ket, de digitalizált folyóiratokat is találunk, régi, 

nem jogvédett magyar folyóiratok számos kötetét 

(pl. „Hazánk”
31

). (A folyóiratokat a könyvekhez 

hasonlóan a MEK és az EPA adatbázisába 

igyekszünk átmenteni, archiválni). 

● Biodiversity Heritage Library
32

; a kezdetben ame-

rikai könyvtárakból létrejött együttműködés fő-

ként természettudományi könyvek és folyóiratok 

digitalizálását és online szolgáltatását tűzte ki cé-

lul. Címeik közé felveszik a külföldi könyvtárak-

ban található, témába vágó magyar folyóiratokat 

is (pl. „Földtani Közlöny”
33

). 

● Közelebbi példaként említhető a német finanszí-

rozású Közép- és Kelet-Európai Digitális Fórum 

(DiFMOE
34

). A projekt több, egyéb pályázat kere-

tében számos német és magyar nyelvű folyóira-

tot
35

 is digitalizált vagy digitalizáltatott, magyar 

könyvtárakkal is. 

 

 

A digitalizált sajtó nyilvántartása 

 

Míg a fentiekben részletes, de korántsem teljes 

képet igyekeztem adni a magyar folyóiratok digita-

lizálásának sokszínűségéről, eredményeiről, addig 

sajnos korántsem ilyen szép a kép, ha annak 

igyekszünk utánajárni, hogyan kaphatunk informá-

ciót egy-egy folyóirat digitalizált változatáról. Régi 

igénye a hazai könyvtáros szakmának, hogy más 

országos dokumentum-nyilvántartáshoz hasonlóan 

(MOKKA, NPA, MOKKA-R) egy átfogó nyilvántar-

tás legyen arról, hogy mely dokumentumot hol, 

mikor, ki digitalizált és hol érhető el az az interne-

ten. Az alábbiakban csak néhány korábbi kezde-

ményezést említek röviden, amelyek mára talán a 

hazai információtörténelem kissé elfeledett mér-

földköveivé váltak: 



Moldován I.: A magyar folyóiratok digitalizálása, … 

126 

● Webkat.hu; Az 1997-ben létrejött Neumann-ház 

egyik szolgáltatása egy országos online kataló-

gus volt, amelybe többek között a nyilvános el-

érésű online folyóiratokat is elkezdték feldolgoz-

ni. A több tízezer rekordot tartalmazó adatbázist 

2006-ban a Neumann Digitális Könyvtár meg-

szüntetésével leállították, az interneten nyoma 

sincs már a honlapnak. 

● Nemzeti Digitális Adattár (NDA); Ugyancsak a 

Neumann-ház információs szolgáltatása volt a 

2003-ban elindult NDA adatbázis, amely a hazai 

közgyűjteményi szféra digitális örökségét igye-

kezett nyilvántartani azok metaadatainak össze-

gyűjtésével. Az adatbázis több mint 10 év műkö-

dés után 2012 végén állt le
36

. 

● Országos Digitális Könyvtárkataszter; 2008-ban 

indult el a fejlesztése TÁMOP projekt keretében 

egy országos katalógusnak, amely a könyvtá-

rakban digitalizált dokumentumok nyilvántartását 

célozta. A fejlesztés befejezésével azonban a 

szolgáltatás nem indult meg, a kezdeményezés 

2011-ben leállt.
37

 

MaNDA
38

; 2011-ben létrejött a Magyar Nemzeti 

Digitális Archívum és Filmintézet, amely társa-

dalmi vitára bocsátott koncepciójában, a 

Mandalatban
39

 szintén egy országos központi 

archívum és nyilvántartás elképzelését fogal-

mazta meg. 2014 januárjában egyelőre az in-

tézmény honlapján főként csak kulturális híreket 

találunk, a koncepcióban megfogalmazott orszá-

gos digitális nyilvántartást nem. 

 

Elektronikus Periodika Adatbázis és 

Archívum (EPA40) 

 

Éppen 10 éve, 2004-ben indult el az Országos 

Széchényi Könyvtárban, a Magyar Elektronikus 

Könyvtár keretében az Elektronikus Periodika 

Adatbázis és Archívum adatbázisa. Az EPA kezde-

ti célja az online újságok teljes körű nyilvántartása 

és válogatott archiválása volt. Mivel az online új-

ságok között nemcsak eredeti, online született, de 

nyomtatott újságok online változatai és visszame-

nőlegesen digitalizált, régi folyóiratok is megjelen-

tek, az EPA nyilvántartásába ezért a digitalizált 

újságok is belekerültek a munkatársak figyelmének 

vagy a (ritkább) bejelentéseknek
41

 köszönhetően. 

A nyilvántartás később kibővült a digitalizált, de 

online nem szolgáltatott tételekkel, amelyeket „Off-

line” hozzáférési típussal lehet lekeresni az adat-

bázisban. A nyilvántartást ugyancsak igyekszünk 

kibővíteni a kereskedelmi cégek által digitalizált, de 

nyilvánosan nem hozzáférhető folyóiratokkal, bár 

ebben is még sok elmaradás van. A szűkös emberi 

 

erőforrást inkább a nyilvántartás alapján a fizikai 

archiválásra koncentráljuk, amely szerkesztőségi 

engedélyekkel online szolgáltatást is jelent. 

 

Az EPA adatbázisban jelenleg (2014. január 12-

én) összesen 2447 címről található leírás, ebből  

● 487 cím letöltve az archívumban is megtalálható, 

● 1845 cím online, távoli elérésű, 

● 282 cím közgyűjteményi digitalizálás eredmé-

nye.
42

 

 

 

A digitalizált sajtó feltárása, 

visszakeresése 

 

A digitalizált újságok feltárása természetesen szo-

rosan összefügg a hazai folyóiratok feltárásával, 

azaz cikk szintű visszakereshetőségével, amelyre 

teljes egészében e cikkben nem tudok kitérni. 

 

A fent említett EPA adatbázisban cikk szintű feltá-

rás nem folyik, részint a szűkös emberi kapacitá-

sok miatt (jelenleg két főállású munkatárs dolgozik 

az EPA-n), részint a párhuzamos feldolgozások 

elkerülése végett. Az EPA feldolgozása az archi-

vált folyóiratok tartalomjegyzékének XML alapú 

feldolgozására terjed ki, amelyben egy-egy cikk 

alapadatai megtalálhatók. 

 

Magyarországon az egyik legnagyobb cikkadatbá-

zis a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múze-

um kezelésében működő, konzorciumi együttmű-

ködésben (34 könyvtár) gyarapodó MATARKA
43

, a 

magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető 

adatbázisa. Jelenleg 1468 folyóiratot, azon belül 1 

976 872 cikket tartalmaz, amelyek szerző-cím 

szerint kereshetők. Az adatbázis régóta együttmű-

ködik az EPA-val, így több mint 330 000 rekordban 

az EPA teljes szövegű cikkeire mutatnak a linkek, 

de más teljes szövegű forrást is feldolgoznak, mint 

például. az Arcanum említett online adatbázisait. A 

digitalizált hazai folyóirataink jelentős része így 

kereshető a MATARKA adatbázisában. 

 

Jelentős folyóiratcikk-állomány kereshető továbbá 

a Szegedi Tudományegyetem digitális repozitóriu-

maiban, amelynek nemrég elindult közös keresője, 

a Contenta
44

 egyszerre az összes digitális gyűjte-

ményben keresést tesz lehetővé. A digitális gyűj-

teményekben főként az egyetemi kiadványok vagy 

az egyetemet érintő kiadványok találhatóak nagy 

számban. A könyvtárban folyamatosan digitalizál-

ják az egyetemen megjelent szakmai időszaki 

kiadványokat. 
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Egy másik jelentős egyetemi gyűjteményben, a 

Debreceni Egyetem Elektronikus Gyűjteményében 

(DEA
45

) az észak-tiszántúli folyóiratok jelentős 

digitalizált gyűjteménye található és kereshető a 

19. századtól főként a 20. század közepéig. 

 

A jelentős cikkadatbázisokon kívül, amelyek a 

nyomtatott folyóiratok mellett a digitalizált és digitá-

lis folyóiratok adatait is tartalmazzák, több kezde-

ményezés is található ezek integrálására, közös 

keresésére. 

 

Egy a Miskolci Egyetemi Könyvtár TÁMOP pályá-

zata által finanszírozva készült el az EHM kere-

ső
46

, az EPA, a HUMANUS (az OSZK társadalom-

tudományi cikkadatbázisa) valamint a MATARKA 

közös kereső felülete. Mivel a szolgáltatás alapja a 

Szegedi Egyetemi Könyvtárban fejlesztett Bodza 

alkalmazás, ezért a három célzott szolgáltatás 

mellett itt egyben az SZTE egyetemi kiadványai-

ban is lehet keresni. 

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtára 2011-ben lezárult TÁMOP pályázatának 

köszönhetően a megújult ODR portálon
47

 egy kö-

zös cikk-kereső is létrejött, amely már a korábban 

említett cikkadatbázisok közös keresését biztosítja 

a fentiek alapján, sok esetben a digitalizált forrásra 

való utalással. 

 

A fenti példák természetesen korántsem csak a 

digitalizált sajtó analitikus visszakeresését teszik 

lehetővé. Ezek sok esetben egy rendszerbe kerül-

nek a csak papíron létező nyomtatott kiadványok 

adataival, valamint a már csak online található 

folyóiratok tartalmával. Utóbbi főként az EPA ar-

chívumának köszönhető, amely gyűjtő tevékeny-

ségét már ezekre az egyre nagyobb számban 

gyarapodó digitálisan született, vagy kettős válto-

zatban (nyomtatott és online) létező folyóiratokra is 

kiterjeszti. Ugyancsak az EPA-ban találhatók meg 

azok a digitalizált folyóiratok, amelyek nem a hazai 

közgyűjteményekben, hanem határon túli forrá-

sokból származnak. Ezek jelentős számát, főként 

a tengerentúli digitalizálási projektek (USA, kana-

dai egyetemi könyvtárak, Google, BHL), európai 

projektek (pl. DifMoe) igazából fel sem tudjuk mér-

ni. A nyilvántartásukra tudomásom szerint egyedül 

az EPA adatbázis tesz kísérletet, ennek bővítését 

(mind a nyilvántartásban, mind az archiválásban) 

igencsak korlátozza a meglehetősen szűkös anya-

gi és emberi erőforrás
48

. 

 

 

 

Helyzet, jövőkép 

 

A fenti ismertetésekkel talán sikerült érzékeltetni a 

folyóirat-digitalizálás eredményeit, összetett hely-

zetét. A tanulmány címe ugyan a folyóirat-

digitalizálást célozta meg, ennek kielégítő áttekin-

tése azonban nem kerülhette meg a folyóiratok 

feltárásának és az egyre nagyobb számban létre-

jövő online folyóiratok kérdését. A „digitális átállás” 

nemcsak a televíziózásban kezdődött meg, hanem 

régen tart már a folyóiratok, időszaki kiadványok 

területén is, amelyre a könyvtári rendszernek is 

választ kell adnia. A fenti vázlatos áttekintés igye-

kezett kitérni az eddig elért, egy-másfél évtizedes 

eredményekre, valamint a problémákra is. Utóbbi-

ak esetén megállapítható, hogy a nagy reményű, 

jelentős állami támogatással induló, néha túl nagy 

célokat kitűző programok – amelyek sokszor nem 

építettek a korábbi eredményekre – alkalmanként 

kevésbé mutatkoztak hatékonynak a könyvtári 

szférában alulról induló, együttműködésen alapuló 

kezdeményezésekkel szemben. Sok eredményt fel 

tudunk mutatni a hazai folyóirat vagyok digitalizá-

lása, megőrzése és szolgáltatása területén azon-

ban jelentős feladatok várnak még ránk, hogy eze-

ket lehetőség szerint egy átlátható, együttműködő 

és főként – a pályázati rendszer ezt akadályozza 

leginkább – fenntartható rendszerbe foglaljuk. 

 

A továbbfejlődés azonban csak további együttmű-

ködések (a könyvtárak közötti és a könyvtárak és a 

piaci szféra közötti) terén képzelhető el, természe-

tesen megfelelő állami, nemzetközi támogatások-

kal, amelyeket az eddigi szakmai eredmények 

alapján hatékonyan használnak fel. A most induló 

új európai uniós pályázati időszakban talán erre 

újabb lehetőségek nyílnak, de ehhez mindenek-

előtt a könyvtári szakmának kell átfogó, reális, 

kivitelezhető koncepciót, terveket készítenie. 
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Mezei Péter 

Mi várható a magyar szerzői jogtól 2014-ben? 

A szerzői jog napjainkban gyorsuló ütemben állítja kihívások elé mind a jogalkotót, a jog-

alkalmazót, a jogosultakat és a felhasználókat. Az elmúlt években korábban nem látott 

ütemben születtek olyan releváns dokumentumok, illetve bírósági döntések világszerte, 

melyek e jogterület életét érdemben befolyásolják. Magyarország ugyan kis ország, szerzői 

jogunk azonban rendre lépést tart a külvilági fejleményekkel. Ezért a szakma feladata ide-

haza is az, hogy minden szükséges lépést megtegyen a jogrendszer megfelelő formálásá-

ért. 2014 ebből a szempontból nem lesz kiemelkedő év, mégis több olyan változás várható, 

amely egyes területeken komoly változásokat hozhat. Az alábbi cikk csokorba szedi, hogy 

milyen fejlemények várhatók a hazai szerzői jogban az idei év során. 

Bevezető gondolatok 

 

A szerzői jog soha nem élt meg olyan fordulatos, 

kihívásokkal teli időszakot, mint az elmúlt két évti-

zedben. Ezekben az években a jogterület alakulá-

sát nagyban meghatározta több nemzetközi szer-

zői jogi dokumentum – így például az idén 20 éves 

TRIPS Egyezmény
1
,illetve az 1996-ra datálható 

„Internet-szerződések” (WCT és WPPT
2
) – elfoga-

dása. Hasonló hatást gyakorolt az európai orszá-

gokra, hogy az Európai Gazdasági Közösség 

(utóbb új nevén az Európai Unió) az egységes 

belső piac megteremtésének mottója mentén egy-

re szélesedő jogalkotó munkát végez a szerzői jog 

terén (elsősorban irányelvi szinten). Ezzel párhu-

zamosan – az uniós joganyag és az azt átültető 

tagállami szabályok között esetleges ellentétek 

feloldása céljából – az Európai Unió Bíróság is 

mindeddig nem látott mértékben publikálja előze-

tes döntéshozatali eljárás keretében hozott ítélete-

it. Mindezeknél szűkebb körben – egyes megfo-

galmazások szerint „country club” jelleggel
3
 – szü-

letnek két- vagy többoldalú, általában a jogérvé-

nyesítés erősítését célzó szabadkereskedelmi 

megállapodások.
4 

 

A jogi normák megalkotását részben a technológiai 

változások felgyorsulása, részben a fogyasztói 

igények (a fogyasztási szokások) módosulása 

indukálja.
5
 Ez nemcsak azt jelenti, hogy a jogvé-

dett tartalmakhoz való hozzáférés igénye nőtt meg, 

hanem azt is, hogy a különböző – tipikusan – digi-

tális technológiák (fényképező, videokamera, szá-

mítógép) segítségével maguk a felhasználók vál-

nak a művek alkotóivá. Ez utóbbi jelenséget szo-

kás hagyományosan a web 2.0 vagy webkettő 

kifejezéssel jelölni.
6
 Ennek is köszönhetően mára a 

társadalom jelentős része érezhetné magát alko-

tónak, következésképp érdekeltnek abban, hogy 

kreatív munkáit a jogszabályok védjék. 

 

A felhasználói gondolkodás mégsem ebbe az 

irányba mutat. A moralitás változása (egyesek 

szerint romlása) elemi erővel tört felszínre az el-

múlt években. Addig nem látott hevességgel – 

talán néha már hisztérikusan – szállt szembe a 

társadalom egy szűkebb csoportja például a soká-

ig titkos tárgyalások mellett előkészített és megfo-

galmazott Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megálla-

podással (közismertebb nevén ACTA). Tették ezt 

mindazok ellenére, hogy jelentős többségük nem 

is olvasta, de legalábbis nem értette a megállapo-

dás szövegét.
7
 Ha nem is ennyire éles, de ugyan-

csak komoly vitákat szültek az Egyesült Államok 

Kongresszusának két háza által külön-külön elő-

készített PIPA és SOPA mozaikszavakkal rövidített 

törvénytervezetek.
8 

 

E környezetben a szerzői jog fluktuációja szinte 

napról napra érzékelhető. Országok tömegében 

hallani reformjavaslatokról (csak példaként Angliá-

ban, Németországban, Kanadában, Ausztráliában) 

és konzultációkról (mind uniós, mind nemzeti szin-

ten). Finnországban népi kezdeményezés formá-

jában is érkezett javaslat a szerzői jog módosításá-

ra.
9
 Bírósági perek tömegei zárulnak le jogerősen, 

gyakran azonban érdemi következmények nélkül. 

Minduntalan újabb és újabb alkalmazások, azokra 

épített üzleti modellek kerülnek felszínre, melyek 

egy része kendőzetlenül jogsértések megvalósítá-

sára alkalmas, avagy abban közreműködik.
10 

 

Kiigazodni e területen igencsak nehéz, holott, ha 

mikro helyett makroszintről szemléljük az esemé-
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nyeket, láthatóvá válik, hogy a fejlemények egy 

jelentős része szoros összefonódásban áll egy-

mással. A digitális technológiák által generált kihí-

vásokra a jogosultak, a jogalkotók és a jogalkal-

mazók – ha adott esetben eltérő eszközökkel is, 

de többnyire – hasonló jogi válaszokat igyekeznek 

találni. Az alábbi írás elsődlegesen Magyarország-

ra fókuszál, s megvizsgálja, hogy a magyar szerzői 

jog miként ágyazható bele a fent említett európai 

uniós vagy globális környezetbe. 

 

Előre érdemes jelezni, hogy a gyűjtés szelektív, s 

kizárólag a 2014-es év legfontosabb kihívásaiba 

kíván bepillantást engedni. Hasonlóképp indokolt 

jelezni, hogy az alábbi összeállítás sok esetben 

csupán találgatásokat tartalmaz. Nem valószínű, 

hogy mindannyiszor sikerül az eseményeket pon-

tosan prognosztizálni, nem kizárt, hogy egyes em-

lített kérdések rendezése nem 2014-ben valósul 

meg. Mivel a tanulmány előre gondolkodik, és nem 

utólag reflektál, mindennél valószínűbb, hogy idő-

közben olyan dimenziók kerülnek felszínre, melyek 

abszolút újdonságként hatnak, kardinális helyre 

küzdik fel magukat a szerzői jogi diskurzusban, a 

jelen tanulmány mégsem tesz említést róluk.  

 

 

A magyar szerzői jog 2014-ben 

 

A hazai szerzői jog életét tekintve a „jóslások” 

mindig nehéznek tűnnek. Ennek elsődleges oka, 

hogy kis ország lévén – sajnos – rendkívül kevés 

hivatalosan publikált jogesetről hallani.
11

 Hasonló-

képp tény, hogy mivel kevesen művelik e jogterüle-

tet, ezért a tudományos közlemények száma ala-

csony.
12

 Ugyancsak ritkán kerül sor releváns, 

nagyszabású konferenciára. Valamennyi tény ab-

ba az irányba hat, hogy a szerzői jogi tudatosság 

(„copyright literacy”)
13

 nem hogy erősödne, de 

sokkal inkább gyengül hazánkban.  

 

A legtöbb fejlemény e területen napjainkban a 

jogalkotóhoz köthető. Számtalan esetben módosí-

totta a Parlament a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvényt (Szjt.) az elmúlt években, hol több, 

hol kevesebb kritikát kapva. A tudományos diskur-

zus is legtöbb esetben ezekkel összefüggésben, 

ugyanakkor sajnos – a törvényhozó indokolatlanul 

rapid, a társadalmi konzultációt mellőző módszerei 

miatt – mindig utólag, az elfogadást követően ala-

kult ki. Az alábbiakban szinte kizárólag olyan, 

2014-ben remélt, fejleményről tudunk beszámolni, 

melyek szorosan kötődnek a Parlament munkájá-

hoz. 

 

Az árva mű irányelv átültetése és hatályba 

léptetése 

 

Az első kiváló példaként az Európai Parlament és 

a Tanács árva művek egyes megengedett felhasz-

nálási módjairól szóló 2012/28/EU irányelvének az 

átültetése szolgálhat. Ugyan az Európai Unió 

2014. október 29-ei határidővel két teljes évet ha-

gyott a tagállamoknak a nemzeti jogszabályok 

elkészítésére, a magyar Parlament ennek jelentő-

sen elébe ment, és a 2013. október 17-én kihirde-

tett 2013. évi CLIX. törvény keretében módosította 

a szerzői jogi törvényt. Az, hogy hazánk az elsők 

között lépte meg, amit egyszer úgyis meg kellett 

volna, nem szükségképpen rossz.
14

 Mindenesetre 

a tény, hogy a magyar szabályozás csupán az 

Európai Unió által meghatározott végső határna-

pon lép majd hatályba, alapot adhat a kritikáknak, 

hiszen ily módon egy további teljes évet bukott a 

szakma, hogy megvitassa ezt a felettébb lényeges 

jogkérdést.
15

  

 

A jogszabály módosításának tartalma lényegében 

két nagy részre bontható: egyrészt implementálja 

az uniós joganyagot, másrészt pozícionálja az árva 

művek hasznosításával kapcsolatban jelenleg 

hatályos előírásokat.
16

 Ez utóbbi fontossága abban 

rejlik, hogy a világszinten ritka kivételnek számító, 

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) 

által végzett jogosítási mechanizmus eltörlését az 

árva mű irányelv egyáltalán nem teszi szükséges-

sé. A jogalkotó nagyon helyesen megőrzi tehát ezt 

a joganyagot,
17

 még ha dogmatikailag helytelenül 

át is mozgatja a felhasználási szerződések köréből 

az újonnan beiktatott, a szabad felhasználások 

körében elhelyezett fejezetbe. A dogmatikai bukta-

tó abban rejlik, hogy az SzTNH által adott licenc 

logikailag nem minősíthető szabad felhasználás-

nak, utóbbi kategória lényege ugyanis abban rejlik, 

hogy a felhasználási magatartás engedély kérése 

és díjfizetés nélkül végezhető.
18 

 

Az irányelv implementálását célzó, új előírásokat 

illetően kiemelést érdemel, hogy a jogalkotó újon-

nan definiálja, mi minősül árva műnek;
19

 meghatá-

rozza, hogy melyek a gondos jogosultkutatás mi-

nimumkövetelményei, illetve a kutatás lefolytatá-

sának helyszíne;
20

 továbbá, hogy mi az eljárás 

azon többszerzős művek hasznosítása kapcsán, 

melyek szerzői között van ismert, illetve ismeretlen 

(vagy ismeretlen helyen tartózkodó) is.
21

 Hasonló-

képp meghatározásra kerültek az új rendelkezések 

általános korlátai: az árva státusz jogosult általi 

megszüntetésének menete,
22

 illetve a közös jog-
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kezelés hatálya alá tartozó művek kizárása a sza-

bályozás köréből.
23 

 

Az árva mű irányelv a fogalmi keretek lefektetésén 

túl elsődlegesen azt célozta, hogy meghatározott, 

ún. kedvezményezett intézmények részére lehető-

vé tegye ún. kedvezményezett műtípusok esetén 

az engedély nélküli felhasználást, ha az érintett 

művek árvának minősülnek. A magyar jogalkotó 

ennek megfelelően módosította az Szjt.-t. Így a 

kedvezményezett intézmények körébe – az irány-

elvnek megfelelően – a nyilvános szolgáltatásokat 

nyújtó könyvtárakat, iskolai oktatás célját szolgáló 

intézményeket, muzeális intézményeket, levéltára-

kat, valamint a közgyűjteménynek minősülő kép-, 

illetve hangarchívumokat (ide értve az MTVA-t) 

sorolja.
24

 A kedvezményezett művek az irodalmi 

műveket, a filmalkotásokat és más audiovizuális 

műveket, a hangfelvételeket,
25

 illetve bármely, az 

előbbiek integráns részét képező más alkotásokat 

ölelik fel.
26

 Ez utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy például fényképarchívumokat nem illet meg a 

fentiekben rögzített szabad felhasználás esetköre, 

és fényképek csak akkor digitalizálhatók, illetve 

tehetők a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, 

ha például egy könyvben vagy más műben helyez-

ték el őket. 

 

A kedvezményezett intézmények a jövőben kétféle 

új felhasználási magatartást tekintve rendelkeznek 

szabadsággal: lehívásra történő nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé tétel; illetve (célhoz kö-

tött) többszörözés. A hatályos törvény jelenleg is 

egyértelműen biztosítja a megőrzési célú szabad 

többszörözést, feltéve, hogy e felhasználásnak 

elsődleges célja a tudományos kutatás, az archivá-

lás, vagy a helyi számítógépes terminálokon törté-

nő elérhetővé tétel, és jövedelemszerzést közvet-

lenül vagy közvetve sem célozza a többszörözés.
27

 

Az új előírás
28

 ennél elvi és gyakorlati szempontból 

is szélesebb, részben ugyanakkor korlátozottabb 

szabad többszörözési jogot biztosít. 

 

Elvi szélesítésként értékelhető, hogy a felhaszná-

lás célja többek között a digitalizálás (ami szük-

ségképpen a mindenkor elérhető, digitális formá-

tumra történő átalakítást is jelenti), indexálás, ka-

tegorizálás (mely utóbbi két magatartást szerzői 

jogilag nem érzem releváns magatartásnak, a 

metaadatok ugyanis nem védettek), megőrzés 

vagy helyreállítás lehet. Úgy tűnik azonban, hogy 

ezek a célok az eddigi hatályos rendelkezések alá 

is beilleszthetők voltak, még ha a jogszabály nem 

is sorolta fel valamennyit expressis verbis. Gyakor-

lati szélesítés, hogy a többszörözés további célja 

lehet a korlátlan nyilvánosság számára hozzáfér-

hetővé tétel. Ezt eddig a szerzői jogi törvény nem 

tette lehetővé, a másolt példányok legfeljebb az 

intézmények helyiségeiben felállított terminálokon, 

vagy intézmények közötti biztonságos hálózatokon 

voltak hozzáférhetők.
29

 Ugyancsak szélesíti az 

eddigi jogszabályi kereteket, hogy e körben a fel-

használás jövedelemszerzés vagy jövedelemfoko-

zás célját is szolgálhatja. 

 

Az új szabad felhasználási esetkör azonban több 

jelentős feltételhez kötött, illetve korlátozás hatálya 

alatt áll. Fentebb már említésre került, hogy a ked-

vezményezett művek köre behatárolt. Ugyancsak 

jelentős körülmény, hogy az árva művek felhasz-

nálását minden esetben meg kell előznie egy gon-

dos jogosultkutatásnak, melynek eredményeiről a 

kedvezményezett intézménynek nyilvántartást kell 

vezetnie, továbbá a Belső Piaci Harmonizációs 

Hivatal felé közölnie kell azokat. A felhasználás 

tényleges megkezdésének előfeltétele az utóbbi 

hivatal általi adatrögzítés.
30

 Az árva művek fel-

használására továbbá csakis a kedvezményezett 

intézmény közérdekű feladatainak ellátásával ösz-

szefüggésben kerülhet sor,
31

 a felhasználással 

elért bevételek pedig kizárólag a felmerült költsé-

gekre fordíthatók.
32

 Ez utóbbi körülmény fényében 

tehát világos, hogy a kedvezményezett intézmé-

nyek nem kötelesek az árva művek felhasználása 

során minden szolgáltatást ingyen nyújtani, azon-

ban profitorientált vállalkozási tevékenységet nem 

folytathatnak. 

 

Nem elhanyagolható körülmény, hogy ha a jogo-

sult személye utóbb ismertté válik, akkor ő kezde-

ményezheti az árva státusz felszámolását. Ameny-

nyiben erre sor kerül, akkor a további felhasználás 

csakis az ő engedélyével történhet,
33

 melyért meg-

felelő díjazást követelhet.
34

 Elvi probléma e tör-

vényhellyel, hogy a jogalkotó nem adott támpontot 

arra nézve, hogy mennyi idő után színre lépő fel-

használó kérheti a díjazás kifizetését. Érdemes e 

ponton szemügyre venni az Szjt. eddigi rendelke-

zését az SzTNH által adott felhasználási engedé-

lyek vonatkozásában. Az új számozás szerinti 

41/B.§ (5) bekezdés az SzTNH által adott licenc 

megszűnésétől (vagy a visszavonásáról szóló 

határozat jogerőre emelkedésétől) számított öt év 

elteltéig teszi lehetővé a díjazás követelését. A for-

profit felhasználások után az SzTNH-nál letétbe 

helyezett összeg a Nemzeti Kulturális Alapnak jár, 

a nonprofit felhasználók többé nem kötelesek fi-

zetni. Egy ehhez hasonlatos szisztéma hiánya az 

új szabad felhasználási esetkör kapcsán jogbi-

zonytalanságot eredményez, s ezért e joghézagot 
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a végrehajtás kereteit meghatározó majdani kor-

mányrendelet szintjén szükséges rendezni. 

 

A fenti jogszabály-módosítás tehát 2014. október 

29-én lép majd hatályba. Addig a kormánynak – 

eltekintve a 2014 áprilisára kiírt választások, illetve 

az új kormány alapítása körüli szükségszerű ki-

eséstől – elegendő ideje lesz arra, hogy a törvény 

által biztosított felhatalmazással élve elkészítse a 

részletszabályokat rögzítő kormányrendeleteket. 

Hogy mennyire lényeges ugyanakkor időben meg-

teremteni a világos jogszabályi környezetet, kivá-

lóan érzékeltethető az Országos Széchényi Könyv-

tár (OSZK) által uniós támogatás mellett életre 

hívott ELDORADO projekttel.
35

 E program ugyan 

nem kizárólag árva művek online szolgáltatását 

célozza, hanem – a megfelelő engedélyek birtoká-

ban – az egyéb jogvédett művekét is (összesen 

kétmillió oldal terjedelemben), ugyanakkor az 

OSZK birtokában lévő tartalmak egy része árvának 

tekinthető. Az uniós irányelv elfogadása és a nem-

zeti implementáció azzal kecsegtet, hogy a könyv-

tár a projekt keretében már nem csupán szolgál-

tathat, de mindezt – a költségeinek fedezése erejé-

ig – bevétel generálásával egyetemben teheti. 

Ezen felül a tény, hogy az OSZK a jövőben az 

interneten keresztül lehívásra hozzáférhetővé te-

heti az árva műveket, garantálja a kulturális örök-

séghez való konstans hozzáférést a társadalom 

számára.
36 

 

Jedlik-terv: lesz-e belőle bármi is? 

 

2013 szeptemberében a kormány határozati for-

mában elfogadta a Jedlik-tervet.
37

 E dokumentum 

azzal a grandiózus céllal született, hogy a 

2013−2016 közötti (középtávú) időszakra komplex 

módon tegyen kísérletet a szellemi tulajdonvéde-

lem stratégiai irányainak meghatározására. A ter-

vezet tartalmilag több kivetni valót hagy maga 

után, legnagyobb hibájának mégis az tekinthető, 

hogy egy olyan periódusra szólóan született, 

amelyből – a kormányrendelet elfogadásáig – több 

mint nyolc hónap már eltelt. Így a valódi kérdés 

csupán az, hogy a megjelölt években van-e arra 

bármi reális esély, hogy a célkitűzések megvaló-

sulhassanak. Ennek „valószínűségét” garantálja, 

hogy a Jedlik-terv biztosra kíván menni: gyakorlati-

lag olyan „stratégiai célkitűzéseket” jelöl meg, me-

lyek az országra az európai uniós jogalkotásból 

kifolyólag eleve kötelezettségként hárulnak. 

 

A Jedlik-terv a szerzői joggal kapcsolatban két 

nagy jogpolitikai irány között tesz különbséget: „a 

kultúra révén a múltból hozott tőke a jövő építésé-

re fordítható”, illetve „a szerzői alkotások jogi ol-

talma másfelől a hazai kulturális ipar és ezáltal 

munkahelyek, vállalkozások, befektetések védel-

mét is jelenti”.
38 

 

A tervezet a szerzői jogot érő legaktuálisabb (leg-

akutabb) problémák körében öt részkérdést említ. 

Ezek közül elsőként a technológiai változások és 

az egyes műfajok tekintetében jelentkező kihívá-

sok kerültek kiemelésre.
39

 Egyet kell értenünk a 

Jedlik-tervvel abban, hogy a szerzői jog jelenében 

és jövőjében a legnagyobb kihívást az internet 

határtalansága, és ennek a szerzői jog territoriális 

jellegére gyakorolt hatásai jelentik, amelyek hazai 

szinten is elemzést igényelnek. Az irodalmi művek 

vonatkozásában a digitalizálás problematikája, a 

zeneművek/hangfelvételek, valamint a filmalkotá-

sok esetén pedig a fizikai hordozók értékesítésé-

nek csökkenése került hangsúlyozásra. Úgy tűnik 

azonban, hogy a jelentés indokolatlanul az illegális 

szolgáltatások nyakába kívánja varrni a tartalom-

ipar veszteségeit,
40

 holott ez utóbbiak a tartalom-

ipar által a digitális technológiák (és különösen a 

fájlcserélés) elterjedésére adott helytelen üzleti 

válaszainak legalább annyira betudhatók.
41 

 

A dokumentum részletesen mutatja be az árva 

művekkel és a kereskedelmi forgalomban nem 

kapható művekkel kapcsolatos alapvető problema-

tikát, valamint az ezzel kapcsolatos uniós, illetve 

az eddig megvalósított magyar kezdeményezése-

ket. S bár a kihívások lokalizálása helyesen meg-

történt, e kihívások megválaszolására érdemi, 

előremutató reformjavaslattal a tervezet mégsem 

szolgált.
42 

 

Harmadik célkitűzésként a Jedlik-terv a közös jog-

kezelés hatékonyságának előmozdítását jelölte 

meg, egyúttal megteremtve a zenefelhasználás 

határokon átnyúló engedélyezésének kereteit.
43

 E 

ponton részletekbe menően bemutatásra került a 

2013 nyarán kiadott uniós „közös jogkezelési” 

irányelvtervezet,
44

 valamint a még ezt megelőzően 

keresztülvitt kapcsolódó magyar reform. A Jedlik-

terv e ponton a közös jogkezelés további haté-

konyságának megteremtését tűzte ki vezérmotí-

vumként, amelynek indokoltsága, illetve megvaló-

síthatósága erősen kétséges. (Lásd alább.) 

 

Végül a tervezet a digitális kor kihívásainak való 

megfelelést hangsúlyozta, melynek keretében 

részben az Európai Bizottság távlati terveinek való 

megfelelés,
45

 részben a WIPO szerzői jogi tevé-

kenységében való részvétel
46

 került kiemelésre. Ez 

Magyarország számára többek között azt jelenti, 
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hogy szerepet kell vállalnia az Európai Bizottság 

által 2012 decemberében publikált reformkoncep-

ció kivitelezésében,
47

 avagy hogy ratifikálnia kell a 

WIPO keretében 2012-ben elfogadott, audiovizuá-

lis alkotásokkal kapcsolatos Pekingi Szerződést, 

illetve a vakok és gyengén látók, és látási képes-

ségeikben egyéb okból korlátozott személyek 

nyomtatott művekhez való hozzáférésének előse-

gítését célzó 2013-as Marrakeshi Szerződést. 

 

A Jedlik-terv „Szerzői joggal a kreatív iparágak és 

a kultúra fellendítéséért” című fejezete
48

 beszédes 

a szerzői jog szerepét illetően, ugyanakkor rögzíti 

azt is, hogy az egyes érdekoldalak között az 

egyensúly alapelvének kell érvényesülnie. Eszerint 

„a szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak érdekei, a 

felhasználói és fogyasztói szükségletek, valamint 

az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás és 

a szabad információhoz jutás közérdekű igényei 

között egyensúlyt teremtsünk és tartsunk fenn.”
49

 A 

Jedlik-terv által ennek alapján vázolt stratégia há-

rom pillérre épül: a közös jogkezelés (további) 

konszolidációja; az online hozzáférés kereteinek 

stabilizálása, a szerzői jogok egyidejű tiszteletben 

tartása mellett; végül a szerzői jog társadalmi meg-

ítélésének javítása. 

 

A közös jogkezelés további konszolidációja kap-

csán az alábbiakat olvashatjuk: „a Jedlik-terv stra-

tégiai céljai a közös jogkezelés területén a közel-

múltban átalakított hazai szabályozás konszolidá-

ciójával és következetes gyakorlati alkalmazásá-

val, valamint a közös jogkezelésre vonatkozó uni-

ós szabályozásnak a magyar érdekekre tekintettel 

történő alakításával érhetők el.”
50 

 

A közös jogkezelők feletti kontroll további szélesí-

tése meglátásom szerint indokolatlan. Eltekintve 

az európai uniós joganyag átültetésének feladatá-

tól, a tervezetből kiolvasható „módosítá-

si/szigorítási kényszer” logikája alaptalan, s legfel-

jebb csak a SzTNH-nak eddig sem elhanyagolható 

ellenőrzési funkcióját erősíti. 

 

A szerzői jogok védelme és a digitális kor által a 

hozzáférés vonatkozásában támasztott igények 

közötti összhang/harmónia/egyensúly megtalálása 

kardinális jelentőségű feladat. A hozzáférés mo-

dernizálásának egyik részeleme az illegális tarta-

lomfogyasztás visszaszorításával párhuzamosan 

előtérbe tolt legális, piaci igényekre reflektáló üzleti 

modellek támogatása. Mint azt a Jedlik-terv jelzi, 

ez elsődlegesen piaci feladat, ugyanakkor e törek-

vések támogatása végett – katalizátorként – indo-

kolt e terveket az átfogó állami cselekvési tervbe 

integrálni.
51

 Ez jogos meglátás, konkrétumokkal 

mégsem támasztja alá mindezt a dokumentum. 

Elég általánosan hangzanak az olyan „mérőpon-

tok” mint „előmozdítás” vagy „igénybevétel méré-

se” stb. Másrészt a javaslatok jelentős része az 

uniós fejleményekre reflektál (pl. releváns adatbá-

zisok felállítása, az árva mű irányelv átültetése). 

 

Ha igazi proaktív szerepet akar vállalni az állam a 

jogellenes felhasználások visszaszorítása, illetve a 

jogszerű felhasználások előmozdítása kapcsán, 

igenis érdemes szemügyre venni a HADOPI mo-

dell
52

 részét képező PUR („tiszta”) igazolást, amely 

a legálisan működő zeneszolgáltatók „hitelesítését” 

célozza. Hasonlóképp mintaértékű lehet a „Carté 

musique” program, amely a legális szolgáltatások 

előfizetőit állami forrásokból támogatja.
53

 Ilyen 

vagy ehhez hasonló programok indításával lehet 

képes az állam a tartalomfogyasztás legalizálásá-

nak előmozdítására. Ehhez képest, mint rögtön 

látni fogjuk, a jogalkotó által elképzelt megoldás a 

fájlcserélők egyes cselekményeinek dekriminalizá-

lása lett. 

 

Ugyanakkor örömmel egyet lehet érteni a szerzői 

jogi tudatosság erősítésének szükségességével. A 

Jedlik-terv ennek megteremtése érdekében java-

solja a jövőben is a szerzői jogi ágazat nemzet-

gazdasági súlyának mérését; a legális tartalomfo-

gyasztás iránti érdeklődés növelését; az új Btk. 

vonatkozó passzusának gyakorlati elemzését (lásd 

alább a „Btk. és fájlcsere” alfejezetet); a szerzői 

jogi oktatás fokozását; valamint az oktatás kereteit 

túllépő ismeretterjesztés támogatását.
54

 Bár a Jed-

lik-terv valóban csak egy tervezet, e pont gyakorla-

ti megvalósításának elengedhetetlen része lesz a 

szükséges források hozzárendelése. Sajnos egy-

előre semmi érdemleges jel nem mutat erre. 

 

Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy a doku-

mentum a társadalmi problémákat naprakészen 

látja, azokra elvben reflektál, gyakorlati megoldást 

azonban csak elvétve kínál. Hogy a címében meg-

jelölt periódus során a megjelölt tervekből – ismé-

telten: az uniós jogharmonizáció által keletkeztetett 

kötelezettségeken felül – mi valósul meg, nagy-

részt attól függ, mennyi forrást fordít a kormányzat 

e területre. E téren komoly szkepticizmussal tekin-

tek a közeljövő eseményei felé. 

 

Btk. és fájlcsere 

 

2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-

térium nyilvánosságra hozta az új Büntetőtörvény-

könyv koncepcióját. Ennek keretében a szerzői 
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vagy a szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsérté-

sének korábbi tényállása (régi Btk. 329/A.§) jelen-

tős változtatásokon esett át. Az eredeti, majd a 

nem sokkal később közzétett módosított tervezet 

eredményeként megszövegezett új 385.§
55

 egyér-

telmű célja, hogy e területen egyes jogsértő fel-

használások büntetőjogi eszközökkel való üldözé-

sét mellőzze, vagyis dekriminalizálja. A végül 

2012-ben elfogadott új Btk. 2013. július 1-jén lépett 

hatályba. Gyakorlati érvényesülése ezért tavaly 

nyár óta lehetséges, 2014-től ennek felgyorsulása 

várható. 

 

Az új kódex alapján a vagyoni hátrány okozásával 

járó jogsértések vétségként büntetendők lesznek 

ugyan, ezt azonban két fontos dimenzióban is 

megtöri a jogszabály.  

 

Egyrészt a Btk. a vagyoni hátrány első fokozatának 

a „kisebb vagyoni hátrányt” tekinti, amelynek határai 

ötven- és ötszázezer forintnál kerültek meghúzás-

ra.
56

 A Btk. másutt ugyanakkor a 100 000 forintos 

összeget meg nem haladó vagyoni hátrányt okozó 

magatartásokat szabálysértésként határozza meg.
57

 

Ebből következik, hogy a büntetőjog a bagatell 

ügyekkel nem kíván a jövőben foglalkozni, azokat 

áttolja a szabálysértési jog területére. Értelemsze-

rűen ez a módosítás a kriminál-statisztikák látvá-

nyos javulását fogja eredményezni. Ahogy az is, 

hogy az új Btk. törvényi egységet hoz létre a jog-

sértések esetén. Mostantól nem a sértettek szá-

mához igazítja a jogalkalmazó a bűncselekmény 

rendbeliségét, hanem ún. „összefoglalt bűncse-

lekményként” vizsgálja a jogsértéseket. Más sza-

vakkal, minden eljárásban egy rendbeli vétségként 

(értékhatártól függően bűntettként) bírálják el a 

teljes tényállást. Ennek eredményeként akár tize-

dére is visszaeshet „papíron” az elkövetett bűncse-

lekmények száma. 

 

Másrészt a Btk. 385.§ eredeti koncepcióban nem 

szereplő (5) bekezdés kizárja az egyszerű fájlcse-

rélő személyek büntethetőségét. A rendelkezés 

megszövegezése néhány észrevétel megtételét 

indokolja. 

Ad 1) a fájlcserélők dekriminalizálása kizárólag a 

Btk. 385.§ (1) bekezdésében foglalt alapesetre 

vonatkozik. Ha valaki a (3) bekezdés szerinti mi-

nősített esetet valósítja meg, vagyis nagyobb (öt-

százezer forintot meghaladó
58

) vagyoni hátrányt 

okoz, továbbra is felel bűntettéért. 

Ad 2) a mentesülés előfeltétele, hogy a jogsértés 

ne irányuljon jövedelemszerzésre vagy jövedelem-

fokozásra. Ennek megfelelően nem pusztán előny, 

hanem kifejezetten jövedelem szerzése a tiltott. A 

tény, hogy valaki például fájlcserélés keretében 

szerzi be a jogvédett tartalmakat, vagyis azokra 

nem költi a pénzét, nem értékelhető jövedelem-

szerzésként. A jövedelem szükségképpen „új be-

vételt” jelent. 

Ad 3) attól, hogy a büntetőjog eszközeivel az állam 

nem szankcionál egyes szerzői jogsértéseket, 

azok még szerzői jogsértések maradnak. Vagyis a 

polgári jog eszközeivel fel lehet velük szemben 

lépni. Így különösen a kártérítés fizetésére való 

kötelezés veszélye lebeg minden, a jogvédett tar-

talmakat engedély nélkül többszöröző és/vagy 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tevő sze-

mély feje felett. 

Ad 4) a jogalkotó kizárólag a többszörözés (a fájl-

csere világában: letöltés) és a lehívásra történő 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel (a 

köznyelvben: megosztás, helytelenül: feltöltés
59

) 

esetén teszi lehetővé a büntethetőség kizárását, 

más vagyoni jogok sérelmével járó felhasználások 

(például a nyilvánossághoz közvetítés, így 

streaming szolgáltatások) e körbe nem sorolhatók. 

Ad 5) igazán furcsa helyzetet szül, hogy a fenti 

szabály a már említett félmillió forintos összegha-

tárt meg nem haladó jogsértések esetén zárja ki a 

büntethetőséget. Ezzel egy olyan szituáció áll elő, 

amelyben a legalacsonyabb kategória (100 000 

forintig terjedő vagyoni hátrány okozása) szabály-

sértéshez vezet, a közbülső kategória semmilyen 

büntetést nem von maga után, 500 001 forinttól 

viszont mérlegelés nélkül bűntettről beszélhetünk. 

Az eddigi gyakorlat fényében ez az értékhatár 

csekély mennyiségű hangfelvételen, annál is ke-

vesebb filmalkotáson, sőt annál jóval kevesebb 

szoftveren fennálló jog megsértésével elérhető. 

 

Habár a büntetőjog alapvető elve, hogy egy bűn-

cselekményt az elkövetés időpontjában hatályos 

normák alapján kell megítélni, ennél kedvezőbb 

irányba bármikor el lehet térni.
60

 Vagyis ha egy 

mindenkori új jogszabály enyhébben, vagy egyál-

talán nem büntet egy magatartást, akkor ez utóbbi 

előírás felhívható az eljáró hatóságok előtt. A Btk. 

új rendelkezése szükségképpen sok büntetőeljárás 

megszüntetését eredményezi (hiszen a törvény 

hatályba lépése előtt akár egyetlen megosztás is 

bűntettnek minősült),
61

 mégsem várható tőle olyan 

mértékű szabadság, mint azt talán egyesek vár-

nák. 

 

A törvénymódosítás egyértelmű vesztesei a szer-

zői jogosultak, akik – megfelelő források híján – a 

korábbi rendszerben a büntetőeljárásokra hagyat-

koztak jogaik érvényesítése céljából. A büntetőper 

során ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (ré-
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gebben a rendőrség), ügyészség és bíróság min-

den, a bizonyítás szempontjából releváns tevé-

kenységet elvégzett, a jogosultnak ez alapján pe-

dig „csupán” kártérítési igénnyel kellett élnie a 

polgári bíróságoknál. Ez az „aranykor” – az említett 

értékhatárt meg nem haladó jogsértések esetén – 

elmúlt. 

 

„Saláta-jogalkotás”: az Szjt. bújtatott 

módosításai 

 

A Parlament az elmúlt alig néhány hónapban két-

szer is meglepte a szerzői joggal foglalkozó szak-

embereket. Előzetes egyeztetésre még a stratégiai 

partnernek nyilvánított szakmai szervezetekkel 

sem került sor (habár e „kooperáció” hatékonysága 

igazán eddig sem volt igazolt). Az alábbiakban 

vegyük nagyon röviden szemügyre e két friss, 

ropogós módosítást, melyek hatálya 2014-ben 

beáll, így alkalmazásuk a gyakorlatban is megtör-

ténhet majd. 

 

A magyar kormány az elmúlt években kiemelt fi-

gyelmet szentelt az új Polgári Törvénykönyv elfo-

gadásának. A kodifikációs előkészítő munka gya-

korlatilag több mint egy évtizeden át zajlott,
62

 a 

jogszabályt végül 2013-ben fogadta el az Ország-

gyűlés.
63

 Az új Ptk. részben követte a régi törvény-

könyvet a szellemi alkotások védelmének szabá-

lyozása kapcsán, részben mégis eltért attól. A 

hasonlóságot alapvetően a mögöttes jogszabályi 

státusz megteremtése adja, vagyis hogy a speciá-

lis résztörvényekhez (szerzői jogi, szabadalmi, 

védjegytörvény) képest az azokban nem szabályo-

zott kérdések megválaszolásában a Ptk. nyújt 

segítséget. Az eddigi terminológiával szakítva 

ugyanakkor a jövőben a jogszabály már kifejezet-

ten „szellemi tulajdonként” utal a szellemi alkotá-

sok jogára.
64 

 

Mindezeken felül a Parlament a 2013. évi CCLII. 

törvény 102.§-a – 2014. március 15-ei hatállyal, 

vagyis a Ptk. alkalmazásának kezdetével meg-

egyezően – átírta az Szjt. 3. és 94.§ (2) bekezdé-

sét.
65

  

 

Előbbi rendelkezés eddig is a Ptk. mögöttes jog-

szabályként való megjelölését szolgálta. A módosí-

tás nyomán beiktatott új megfogalmazás folytán ez 

az utalás megváltozik, leszűkül. Az új norma sze-

rint: „A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcso-

lódó jogok átszállására, átruházására, megterhelé-

sére, valamint az e törvény hatálya alá tartozó 

művekkel és egyéb teljesítményekkel összefüggő 

egyéb személyi és vagyoni jogviszonyokban az e 

törvényben nem szabályozott kérdésekben a Pol-

gári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.” 

 

Ez a megfogalmazás leginkább azért lehet veszé-

lyes, mert ha véletlenül olyan jogi probléma merül 

fel, amely nem a vagyoni jogok átszállására, átru-

házására vagy megterhelésére vonatkozik, illetve 

nem egyéb vagyoni és személyi jogviszonyra vo-

natkozik, ám egyértelműen az Szjt. hatókörébe 

tartozik, mégsem található meg abban a pontos 

jogi válasz, akkor a Ptk. mögöttes jogszabályként 

való alkalmazása az Szjt. 3.§ alapján „zavarosan” 

indokolható. Sőt a fenti mondat már csak azért 

sem tűnik egészében helytállónak, mert az első 

három esetkört tekintve általánosságban beszél a 

„jogokról”, a személyhez fűződő jogok azonban 

nem képezhetik átszállás, átruházás, megterhelés 

tárgyát,
66

 így ezekre a Ptk. sem vonatkozhat mö-

göttes szabályként.  

 

A másik rendelkezés a polgári jogi jogkövetkez-

ményeket taglaló 94.§ (2) bekezdést módosítja a 

következők szerint: „A szerzői jog megsértése 

esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai 

szerint kártérítést is követelhet. Az e törvényben 

szabályozott személyhez fűződő joga megsértése 

esetén a szerző a polgári jog általános szabályai 

szerint sérelemdíjat is követelhet.” 

 

E rendelkezésből a második mondat képez újdon-

ságot. Az új Ptk. ugyanis bevezeti a sérelemdíj 

intézményét,
67

 amely a nem vagyoni kártérítésből 

jött létre. A korábbi rendszer lényegében a szemé-

lyiséget érő, vagyis nem a vagyonban keletkező 

káresemények utáni kompenzálás (a sértett olda-

lán) és szankcionálás (a jogsértő büntetése) végett 

született, lehetővé téve ugyanakkor a pénzbeli 

kártérítés alkalmazását. A sérelemdíj – nemcsak 

nevében, de tartalmában is – sokkal élesebben 

kifejezésre juttatja ennek az új jogintézménynek a 

jelentését. A jövőben ugyanakkor némi változás 

várható ennek érvényesítése terén. A Fővárosi 

Ítélőtábla kollégium véleménye kiválóan rögzítette 

ezeket a nóvumokat. Ezek szerint „az új Ptk. alap-

ján önmagában a személyiségi jogot sértő maga-

tartás minősül kötelemkeletkeztető ténynek, ezért 

kizárólag ennek rögzítése, körülírása szükséges. 

Meg kell jelölni a megsértett személyhez fűződő 

jogot is, kivéve, ha ennek mibenléte az előadott 

tényekből egyértelműen megállapítható. A jogér-

vényesítés alapjául szolgáló tények körében utalni 

lehet a nem vagyoni (eszmei) sérelemre is, ez 

utóbbi elmaradása esetén azonban a személyiségi 

jogsértés megjelölésével ellátott keresetlevél hi-

ánypótlásra nem szorul. A keresetlevélnek érvé-
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nyesített jogként a nem vagyoni kártérí-

tés/sérelemdíj teljesítésének a követeléséhez való 

jogot kell tartalmaznia, valamint marasztalásra 

irányuló határozott kereseti kérelmet is elő kell 

terjeszteni. (…) A jelenleg hatályos Ptk. alapján a 

személyiségi jogsértéssel okozati összefüggésben 

keletkezett nem vagyoni sérelem vagy hátrány is 

bizonyítandó tény. Az új Ptk-ban a sérelem bekö-

vetkeztét a jogalkotó a jogsértés megvalósulásával 

vélelmezi, ezért azt bizonyítani nem kell. A sére-

lemdíj mértéke tekintetében releváns körülmények 

bizonyítása a felperest terheli. (…) Az ily módon 

meghatározott vagyoni elégtétel a sérelmet szen-

vedett félben a jogsértő magatartás miatt keletke-

zett szubjektív hiányérzet csökkentésére szolgál, 

illetve magában foglalja a jogsértés társadalmi 

elítélését is.”
 68 

 

Nem változik, hogy „a személyiségi jogokat csak 

személyesen lehet érvényesíteni. Az örökösök 

jogszerzésének azonban nincs akadálya, ha a 

közvetlenül sérelmet szenvedett személy által már 

megindított nem vagyoni kártérítés, illetve sére-

lemdíj iránti perbe utóbb – az igényt érvényesítő 

jogelődjük halála folytán – belépnek.”
69

 Továbbra 

is „a felperes köteles bizonyítani, hogy a kereseti 

tényelőadás szerinti sérelmet okozó magatartás 

valóban megvalósítja a személyiségi jogsértést, és 

azt az alperesként megjelölt személy követte el. A 

személyiségi jog megsértésétől meg kell különböz-

tetni az ennek a szintjét el nem érő, szubjektív 

érzéseken alapuló érdeksérelmeket.”
70 

 

Az Országgyűlés 2014. február 24-én egy további 

olyan „salátatörvényt” hozott nyilvánosságra a 

Magyar Közlönyben, amely a szerzői jog törvényt 

is módosította.
71

 Az érintett törvény 83. szakasza a 

következők szerint hangzik: 

„A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

41.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3) Az Országgyűlés törvényhozási feladata, vala-

mint az ezzel összefüggő országgyűlési képviseleti 

feladatkörhöz tartozó tevékenységek ellátása cél-

jából a mű e célnak megfelelő módon és mérték-

ben szabadon felhasználható, ha a felhasználás a 

jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját 

közvetve sem szolgálja.”
72 

 

A rendelkezés értelmében bármely mű (tudomá-

nyos elemzésen keresztül hatástanulmányig bár-

mi, de elvben akár még tánckoreográfia is) enge-

dély kérése és a jogosultnak járó díjfizetés nélkül 

felhasználható. A törvényi előírás második fele 

viszonylag könnyebben kezelhető, hiszen a célnak 

megfelelő mód és mérték a felhasználás arányos-

ságát biztosítja, a jövedelemszerzés és a jövede-

lemfokozás tilalma pedig az igazságtalan gazda-

godást akadályozza.
73 

 

A felhasználás hatóköre azonban már fejtörést 

okozhat. Ezek szerint a jogszabály csak és kizáró-

lag az „Országgyűlés törvényhozási feladata” és 

„az ezzel összefüggő országgyűlési képviseleti 

feladatkörhöz tartozó tevékenységek” ellátása 

keretében engedi a szabad felhasználást. Az első 

elem nagyjából világos. Értelemszerűen nem föld-

rajzi helyekre utal, de szemléletes példát hozva a 

Parlament üléstermében, a törvény-előkészítő 

munkát végző bizottságok szobáiban, illetve bár-

mely egyéb helyen, ahol törvényhozási munka 

folyik, a művek felhasználhatók. Nem vonatkozik 

ugyanakkor ez a rendelkezés az eseti bizottságok-

ra, avagy a kormány üléseire, mivel egyik sem hoz 

törvényt, és nem ők maguk az Országgyűlés.  

 

A Házszabály
74

 előírásai szerint a parlamenti kép-

viselők törvényhozási feladatköre a törvényjavaslat 

benyújtásában, határozati javaslat és politikai nyi-

latkozattervezet, illetve módosító és kapcsolódó 

módosító javaslat előterjesztésében merül ki.
75

 

Ezzel a Házszabály nem kizárólag a parlamenti 

képviselőknek biztosítja a törvénykezdeményezés 

jogát, hanem a köztársasági elnöknek, a kormány-

nak és az országgyűlési bizottságoknak is.
76

 Vagy-

is ez irányú munkája keretében bármelyik fent 

nevezett személy (tag) hivatkozhatna a jogszabályi 

kivételre. 

 

A második esetkör (tartalmában tehát az „Ország-

gyűlés törvényhozási feladatával összefüggő or-

szággyűlési képviseleti feladatkörhöz tartozó tevé-

kenységek”) még nehezebben emészthető. Az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 

(„Ogytv.”) kevés helyen tesz említést „képviseleti 

jogról”, olyan szófordulattal pedig egyenesen nem 

is él, hogy „országgyűlési képviseleti jog”.
77

 Az 

Ogytv. releváns rendelkezése szerint: „a bizottsági 

tag távolléte esetére csak ugyanazon állandó bi-

zottság tagjának adhat képviseleti megbízást. A 

képviseleti megbízás egyetlen bizottsági ülésre 

szól.”
78

 Eszerint a képviselet a bizottságokban való 

helyettesítést jelenti, nem eredményezi azonban új 

személy „bevonását”, mivel csakis az azonos ál-

landó bizottságban helyet foglaló személy kérhető 

fel a képviseletre.
79 

 

Mindent egybe vetve az új szabály a köztársasági 

elnök, a parlamenti képviselők, a kormány tagjai, a 

bizottsági tagok és helyetteseik számára teszi 

lehetővé a szabad felhasználást, amennyiben tör-
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vényhozói ügyekben járnak el. Ebbe vizsgálóbi-

zottságokban, kormányrendeletek alkotásakor és 

más kormányzati munka során, avagy kampány-

rendezvényeken (különösen képviselőjelöltek által) 

történő felhasználások azonban nem férnek bele. 

 

A következő kérdés, hogy ténylegesen mit tehet-

nek a kedvezményezett személyek. Az Szjt. 

ugyanis minden szabad felhasználási esetkör elé 

fontos korlátokat állít, melyek alapvetően nemzet-

közi (multilaterális és regionális) szerzői jogi köte-

lezettségekből fakadnak. A jövedelemszerzés és 

jövedelemfokozás tilalma, illetve a célhoz igazodó 

mód és mérték sztenderdje fentebb már említésre 

került. 

 

Az Szjt. által a szabad felhasználások elé állított 

legfontosabb korlát ugyanakkor az ún. „háromlép-

csős teszt”. Az Szjt. 33.§ (2) bekezdése alapján „a 

felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó 

rendelkezések alapján is csak annyiban megenge-

dett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a 

mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem 

károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá ameny-

nyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és 

nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével 

össze nem férő célra.” 

 

Mindez kiegészül egy „első” lépcsővel (melyet a 

törvény ugyan nem tartalmaz expressis verbis, de 

valamennyi releváns nemzetközi forrás tartalmaz-

za). Eszerint a szabad felhasználási esetkör spe-

ciális, egyúttal szűkre szabott kell, hogy legyen. Ez 

a kitétel kizárja, hogy a jogalkotó által „szabadnak 

deklarált” felhasználás korlátlan hatókörű legyen.
80

  

 

Úgy hiszem, hogy az újonnan beiktatott rendelke-

zés ennek a feltételnek nem felel meg. Leginkább 

azért, mert nem olvasható ki belőle, hogy mely 

vagyoni jogokat érintheti ténylegesen a felhaszná-

lás. Ily módon a kedvezményezettek számára biz-

tosított lehetőségek túl tágan kerültek meghatáro-

zásra. Ha pedig ez így van, akkor a rendelkezés 

sérti a háromlépcsős tesztet. 

 

A konklúzió ezért sajnos az, hogy ez a friss tör-

vénymódosítás ellentmond a szerzői jog alapvető 

előírásainak: az Szjt. saját paragrafusának és 

nemzetközi szerzői jogi dokumentumoknak. Erre 

tekintettel gyakorlati érvényesíthetősége erősen 

kétséges. 

 

 

 

 

Záró gondolatok 

 

A tanulmány elején utaltam arra, hogy nehéz lenne 

érdemben megjósolni, hogy melyek lesznek a leg-

inkább kardinális kérdések a hazai szerzői jogban 

2014 során. Ennél is nehezebb megjósolni, melyek 

képezik majd érdemi, konstruktív diskurzus tár-

gyát. Mindenesetre a fentiekben bemutatott válto-

zások komoly kihívások elé állítják majd a jogal-

kalmazókat, miközben új kapukat nyitnak meg 

egyes kedvezményezett személyek vagy intézmé-

nyek előtt. 

 

Az előrelépés esélyei kapcsán mégis szkeptikus 

vagyok. Sok esetben minden csak a hozzárendel-

hető forrásokon múlik, a területre azonban messze 

nem áramlik annyi pénz, mint amennyinek kellene 

(vagy legalábbis jó lenne). Hasonlóképp rossz, 

hogy a szakma (a területet értő és az iránt elköte-

lezett személyek) és a jogalkotó közötti összhang 

nem létezik. Sajnos az egyes új jogszabályi ren-

delkezések megszületését – mint arra fentebb 

utaltunk – nem előzik meg érdemi konzultációk. Ha 

ilyenre sor is kerülne (mint történt az nagyjából 

2012 végéig), a kifejtett szakmai vélemények 

rendszerint (de nem mindig) nem kerülnek figye-

lembe vételre. 

 

Mindezek fényében úgy látom, hogy rendkívül sok 

kihívás előtt áll hazánk e jogterületen az elkövet-

kezendő időszakban, azoknak mégis kellően haté-

kony stratégia nélkül igyekszik megfelelni. Sajnos 

a Jedlik-terv önmagában nem alkalmas a szellemi 

tulajdonvédelem megerősítésére. Addig legalábbis 

semmiképp, amíg nem áll mögötte megfelelő 

mennyiségű emberi és anyagi erőforrás. 
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käyttämisestä, 2013. november 8. A törvényt finn 

nyelven lásd: http://tinyurl.com/psp7cml. 

15 
Azon ritka kivételek egyikeként, amely már az elfo-

gadott irányelvet és a magyar szabályozást és az át-

ültetés lehetséges feladatait vetette egybe, lásd: 

Grad-Gyenge Anikó: Magyar árvák valahol Európá-

ban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2012/6, 

p. 28–50. 

16 
Ennek elemzése kapcsán lásd: Gyenge Anikó: Elár-

vult jog nevelőszülőt keres, Magyar Jog, 2009/3. 

szám, p. 160–172.; Hepp Nóra: Szabad út a rejtett 

műalkotások feltárására, avagy az árva művek sza-

bályozása a szerzői jogban. = Penyigey Krisztina – 

Kiss Marietta (Szerk.): Fehér Könyv a Szellemi Tu-

lajdon Védelméről 2008–2009, Magyar Szabadalmi 

Hivatal, Budapest, 2010, p. 225–243.; Legeza Dénes 

István: „Segítsük az árvákat” – útmutató az árva mű-

vek egyes felhasználásaihoz, Iparjogvédelmi és 

Szerzői Jogi Szemle, 2012/5. szám, p. 23–58. 

17 
A régi számozás szerint: Szjt. 57/A-D.§§. Az új szá-

mozás szerint: Szjt. 41/B-E.§§. 

18 
A szabad felhasználás fogalmát illetően lásd különö-

sen: Mezei: i.m. (5), p. 147–153. 

19 
Szjt. 41/A.§ (1) bekezdés. 

20 
Szjt. 41/A.§ (2)-(6) bekezdés. A gondos jogosultkuta-

tás részleteit kormányrendeletnek kell tisztáznia. E 

jogszabály megalkotása érdemben nem várható 

sokkal hamarabb, mint a törvény októberi hatályba-

lépése. 

21 
Szjt. 41/A.§ (7) bekezdés. E kategóriát nevezhetjük 

találóan – de nem hivatalosan – „félárva” műveknek. 

22 
Szjt. 41/A.§ (8) bekezdés. 

23 
Szjt. 41/A.§ (9) bekezdés. Ezzel összefüggésben 

lásd: Legeza: i.m. (16). Ha egybevetjük az előbbi 

rendelkezést az Szjt. 41/F.§ (2) bekezdésével, akkor 

kijelenthetjük, hogy csekély a közös jogkezelés hatá-

lya alá tartozó érintett művek köre. 

24 
Szjt. 41/F.§ (1) bekezdés. 

25 
Szjt. 41/F.§ (2) bekezdés. 

26 
Szjt. 41/F.§ (4) bekezdés. 

27 
Szjt. 35.§ (4) bekezdés (a) pont. 

28 
Szjt. 41/F.§ (1) bekezdés (b) pont. 

29 
Az első eset kapcsán lásd: Szjt. 38.§ (5) bekezdés. 

Az intézményközi hálózatok kiépítésének lehetősége 

rendeleti szinten biztosított. Lásd: 117/2004. (IV.28.) 

Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabá-

lyozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság 

egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra törté-

nő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek 

meghatározásáról, 3.§. 

30 
Szjt. 41/A.§ és 41/G.§. 

31 
Szjt. 41/F.§ (1) bekezdés. 

32 
Szjt. 41/J.§. 

33 
Szjt. 41/I.§ (1) bekezdés. 

http://tinyurl.com/nfsttxg
http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/
http://tinyurl.com/psp7cml
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34 
Szjt. 41/I.§ (2) bekezdés. 

35 
„Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rend-

szere, Adatbázisa, és Dokumentumtárának Megva-

lósítása az Országos Széchényi Könyvtárban”. A 

projektet a TÁMOP 3.2.4-B-11/1. számú pályázat ke-

retében a „Társadalmi Megújulás Operatív Program” 

finanszírozásával indították 2012 végén.  

36 
Az ELDORADO projekt szerzői jogi problematikáiról 

lásd: Dancs Szabolcs: „A digitális felvilágosodás fe-

lé”. Az ARROW program és az OSZK – digitalizálás, 

szerzői jog, innovatív megoldások, Könyvtári Figyelő, 

2013/3. szám, p. 465–484. 

37 
A Kormány 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozata a 

szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti straté-

gia elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő 

feladatokról. Lásd: Magyar Közlöny, 2013. évi 154. 

szám, 2013. szeptember 23., p. 67186–67429. 

38 
Uo., p. 67213–67214., 2.2.8. pont. 

39 
Uo., p. 67254–67256., 3.2.2.1. pont. 

40 
Uo., p. 67255. 

41 
Mezei: i.m. (5), p. 252–255. 

42 
Magyar Közlöny, p. 67256–67260., 3.2.2.2. pont. 

43 
Uo., p. 67260–67262., 3.2.2.3. pont 

44 
A tervezetet 2014. február 13-án az Európai Parla-

mentet követően az Európai Unió Tanácsa is elfo-

gadta. Az irányelv végül 2014. március 20-án jelent 

meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Lásd: Az 

Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU Irányel-

ve (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jo-

gokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zenemű-

vek belső piacon történő online felhasználásának 

több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről. 

45 
Uo., p. 67262–67263., 3.2.2.4. pont 

46 
Uo., p. 67263–67266., 3.2.2.5. pont 

47 
European Commission: Orientation debate on con-

tent in the Digital Economy, OJ 2026, SEC(2012) 

680, Brüsszel, 2012. november 28. 

48 
Magyar Közlöny, p. 67337–67352., 4.2 alfejezet. 

49 
Uo., p. 67337. 

50 
Uo., p. 67339–67340. 

51 
Uo., p. 67344. 

52 
Az illegális fájlcserélés visszaszorítása céljából életre 

hívott francia HADOPI hatóság feladatáról lásd: Haj-

dú Dóra: A fájlcserélés elleni küzdelem egy lehetsé-

ges útja – Három a francia igazság?, Infokommu-

nikáció és Jog, 2011. június, p. 95–103. 

53 
Mindkét modell kapcsán lásd: Hajdú Dóra: A HADOPI 

első csapásai, Infokommunikáció és Jog, 2011. de-

cember, p. 201. 

54
 Uo., p. 67348–67352. 

55 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a 

továbbiakban: Btk.), 385. § (1) Aki másnak vagy má-

soknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennál-

ló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait 

vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői 

jogról szóló törvény szerint a magáncélú máso-

lásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jo-

gi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve rep-

rográfiai díj megfizetését elmulasztja. 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő sza-

badságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz 

kapcsolódó jogok megsértését nagyobb vagyoni 

hátrányt okozva követik el. 

(4) Ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jo-

gok megsértését 

a) jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a 

büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig, 

b) különösen nagy vagyoni hátrányt okozva kö-

vetik el, a büntetés két évtől nyolc évig, 

c) különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva 

követik el, a büntetés öt évtől tíz évig terjedő 

szabadságvesztés. 

(5) Nem valósítja meg az (1) bekezdés szerinti bűn-

cselekményt, aki másnak vagy másoknak a szer-

zői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői 

vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait több-

szörözéssel vagy lehívásra történő hozzáférhető-

vé tétellel sérti meg, feltéve, hogy a cselekmény 

jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja. 

56 
Btk. 459.§ (6) bekezdés (a) pont. 

57 
Btk. 462.§ (2) bekezdés (d) pont. 

58 
Btk. 459.§ (6) bekezdés (b) pont. 

59 
A terminológiai pontatlanságok kapcsán lásd: Mezei: 

i.m. (5), p. 170. 

60 
Btk. 2. § (1) A bűncselekményt – a (2)-(3) bekezdés-

ben foglalt kivételekkel – az elkövetése idején ha-

tályban lévő büntető törvény szerint kell elbírálni. 

(2) Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő új 

büntető törvény szerint a cselekmény már nem 

bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, 

akkor az új büntető törvényt kell alkalmazni. 

61 
Ezzel összefüggésben lásd: A magáncélú fájlmeg-

osztás dekriminalizálásának margójára, Szerzői jog a 

XXI. században, 2013. augusztus 29. 

(http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/2013/08/

a-magancelu-fajlmegosztas.html). 

62 
Melyet kiválóan érzékeltet egy ebből a célból életre 

hívott folyóirat, a „Polgári Jogi Kodifikáció”, amelynek 

hasábjain hazánk legkiválóbb magánjogászai fejtet-

ték ki véleményüket az új norma előkészítése kap-

csán. A szerzői jog és a Ptk. viszonyát tekintve az 

egyik legélesebb vita a tekintetben alakult ki, hogy az 

http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/2013/08/a-magancelu-fajlmegosztas.html
http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/2013/08/a-magancelu-fajlmegosztas.html
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új törvénykönyv külön nevesítse-e a szellemi tulaj-

donvédelem valamennyi területén jelenlévő licencia 

(vagyis felhasználási) szerződést. Emellett szállt sík-

ra Faludi Gábor, aki egy koherens előterjesztés elké-

szítésével jelölte ki a lehetséges kodifikációs irányt. 

Lásd: Faludi Gábor: Szerzői jog, iparjogvédelem és a 

Ptk. koncepciója – I-II. rész, Polgári Jogi Kodifikáció, 

2003/2. szám, p. 3–14.; 2003/3. szám, p. 3–14. A ja-

vaslat azonban nem talált meghallgatásra. Ennek el-

sődlegesen az volt az oka, hogy a licencia szerződé-

sek a szerzői-, védjegy- és szabadalmi jog területén 

a közös hasonlóságok ellenére oly mértékű különb-

ségeket mutatnak, hogy egy egységes szabályozást 

lehetetlen volna kínálni valamennyi jogterületre néz-

ve. 

63 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Új Ptk.). 

64
 Lásd különösen: Grad-Gyenge Anikó: Búcsú a szel-

lemi alkotások jogától? – A szerzői jog és az iparjog-

védelmi oltalmi formák polgári jogi védelme a magyar 

magánjogban, 2013 (http://tinyurl.com/c9dzkf4). 

65 
2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új 

Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról. Lásd: Magyar Közlöny, 2013. évi 222. 

szám, p. 88903. 

66 
Szjt. 9.§ (2) bekezdés. 

67 
Új Ptk. 2:52. § (1) bekezdése. 

68 
A sérelemdíj alkalmazásának feltételeiről lásd külö-

nösen: A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 

1/2013. (VI. 17.) számú határozatával elfogadott kol-

légiumi véleménye a nem vagyoni kártérí-

tés/sérelemdíj megtérítése iránti követelések elbírá-

lásának a polgári perben felmerülő egyes kérdései-

ről, 1., 5. és 7. pontok (http://tinyurl.com/o2d4aj4). 

69 
Uo., 4. pont. 

70 
Uo., 5. pont. 

71 
2014. évi XIV. törvény az Országgyűlésről szóló 

2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 

törvények módosításáról. Lásd: Magyar Közlöny, 

2014. évi 26. szám, 2014. február 24., p. 2506–2538. 

72 
A fenti rendelkezés a 106.§ értelmében a jogszabály 

többségével ellentétben a kihirdetés napját követő 8. 

napon (2014. március 4-én) hatályba lép. Lásd: Uo., 

p. 2538. 

73 
Az új rendelkezés analóg módon igyekszik lekövetni 

az Szjt. 41.§ (2) bekezdését, amely a bírósági, köz-

igazgatási és más hatósági eljárások keretében teszi 

lehetővé a művek bizonyítási célú, ugyanakkor a cél 

által indokolt terjedelmű felhasználást. Furcsán hat, 

hogy miközben ez esetben a jövedelemszerzés és 

jövedelemfokozás fel sem merül, hiszen a bírák fel-

adata nem az, hogy az ítélkezés közben a felhaszná-

lás) és nem a munkavégzés) után jövedelemre te-

gyenek szert, addig a parlamenti képviselők vonat-

kozásában ezt külön ki kellett emelni. 

74 
Az Országgyűlés 46/1994. (IX.30.) OGY határozata. 

75 
Házszabály, 85.§ (2) bekezdés (d) pont; 87.§ (2) 

bekezdés; 88.§ (2) bekezdés és 94.§ (1) bekezdés. 

76 
Házszabály, 85.§ (2) bekezdés (a)-(c) pontok. 

77 
Ezzel együtt sem biztos, hogy a jogalkotó erre gon-

dolt. Lehet, hogy a „képviseleti” szó helyett a „képvi-

selői” szót tervezte használni. Ez érdemben akkor 

sem változtatna a helyzeten, az egész mondat meg-

fogalmazása fényében ugyanis ez a képvisele-

ti/képviselői tevékenység is csak az Országgyűlés 

törvényhozási feladataival összefüggésben volna re-

leváns. 

78 
Ogytv. 20.§ (2) bekezdés. 

79 
Egy pillanatra tekintsünk a jövőbe is. A most említett 

„salátatörvény” maga is módosítja az Ogytv.-t, még-

hozzá elég terjedelmesen. Ennek keretében három 

helyen is feltűnik a képviseleti jog kifejezés, ezek 

egyike sem releváns azonban e helyütt. A „saláta-

törvény” 17.§-a az Ogytv. 23.§ (3a) bekezdését iktat-

ja be, és lehetővé teszi az eseti bizottságokban is a 

helyettesítést; 19.§-a az Ogytv. 27/C.§-t írja felül ha-

tározatképesség tárgyában; 53.§-a pedig az Ogytv. 

107.§-ába nyúlt bele a tiszteletdíjak vonatkozásában. 

80 
Például: fénymásolni magáncélból szabad, de nem 

az egész könyvet; a könyvtárak digitalizálhatják az 

állományukba tartozó könyveket, de csak speciális 

célokból; idézni más munkájából lehet, de csak kor-

látozott mennyiségben és a forrás pontos megjelölé-

sével. A sor hosszan folytatható lenne. 
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Billédiné Holló Ibolya 

Nők Könyvtára 

A Publika Magyar Könyvtári Kör az utóbbi években több olyan hazai és európai projektben 

vett részt, amelyeknek központjában azok a könyvtári–információs szolgáltatások álltak, 

amelyek támogatták az egyének és a civil szervezetek bevonását a közösségi folyamatok-

ba, segítették a tanulás, ismeretátadás szélesítését, a társadalom minden tagjához való 

eljuttatását. Ezek közül a szolgáltatások közül kiemelkednek a társadalmilag hátrányos 

helyzetben lévő csoportoknak, illetve azoknak a könyvtári felhasználóknak nyújtott szol-

gáltatások, akiknek az igényei külön figyelmet érdemelnek, így például a munkába vissza-

térő, munkát kereső nők csoportjai. Az európai projektekből származó tapasztalatok alap-

ján kezdtünk foglalkozni a nők speciális információellátásának kérdésével és alakítottuk ki 

a több részből álló programunkat, amely a Nők Könyvtára címet kapta. A címben szereplő 

kifejezés használatával az európai gyakorlatot követjük. A „nők könyvtára, nőinformáció” 

(„women’s library, women information) megnevezéssel azokat az intézményeket jelölik, 

amelyek a nők speciális helyzetéből adódó igényeknek megfelelve alakítják ki szolgáltatá-

saikat. A program megvalósítását több szakaszra terveztük. Az alapozáshoz először egy 

áttekintés készült az európai nőkönyvtárak helyzetéről, amelyet egy kerekasztal-

megbeszélés keretében könyvtári információs szakemberek vitattak meg. Ezt követően a 

hazai helyzet megismerésére országos felmérést terveztünk meg, amelyben a könyvtárak 

felhasználóiknak, ezen belül nőknek nyújtott tanulási szolgáltatásait kívántuk feltérképez-

ni. A felmérés kérdőívén egy elképzelt hazai nőinformációs adattár-rendszer szükségessé-

géről is megkérdeztük a szakemberek véleményét, annak érdekében, hogy ilyen irányú 

fejlesztési program kezdeményezéséhez széleskörű véleményre támaszkodhassunk. Az 

alábbiakban a program megvalósításának helyzetéről, eredményeiről számolunk be. 

Áttekintés a nőkönyvtárak helyzetéről 

Európában 

 

A nőkönyvtárak kialakulása 

 

A nőmozgalmak létrejöttét, kialakulását és fejlődé-

sét figyelemmel kísérve jól látható, hogy a fő kér-

dés – a női egyenjogúság kiharcolása – mellé, a 

kezdetektől fogva szorosan kapcsolódik a tudás, 

tanulás igénye, jogának megszerzése, biztosítása. 

 

Az angol szüfrazsett mozgalom vezetője Mary 

Wollstonecraft már 1792-ben „A női jogok kiharco-

lása” (Vindication of the rights of women) című 

munkájában a nőkérdés problémái között a nemek 

közös oktatását is követeli. 

 

Az angliai nőmozgalmak kiváló vezetője Millicent 

Fawcett már 1870-ben részt vett Cambridgeben a 

Newham college megalapításában és fejlesztésé-

ben. Ő segítette elő egy olvasóterem létrehozását 

a nők tanulásának, képzésének elősegítésére.  

 

Marguerite Durand újságíró és nőjogi aktivista 1897-

ben komoly dokumentumtár alapozását kezdte meg 

a francia feminista irodalom összegyűjtésére  

 

Magyar vonatkozásban Teleki Blanka grófnő em-

líthető, aki a női egyenjogúság elkötelezett harco-

sa volt, híres 6 pontból álló, nőknek szóló tanácsá-

nak egyik kiemelkedő pontja: „Fordítsatok több időt 

a tudományokra.” 

 

Boldizsár Kata Piroska, tanárnő a Nőnevelő Inté-

zetben 1878-ban kezdi meg a magyar vonatkozá-

sú, nőkkel foglalkozó irodalom gyűjtését, amelyet 

Magyar Asszonyok Könyvtára elnevezésű gyűjte-

ménnyé fejlesztve az Országos Széchényi Könyv-

tárra hagyományozott. 

 

Ezeknek az elképzeléseknek és ösztönzéseknek 

nyomán már a 19. században néhány országban 

intézményesen is létrejönnek a nők tanulását, is-

meretanyaggal való ellátását szolgáló dokumen-

tumgyűjtemények. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Durand
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A kezdeti időszakban ezek az intézmények első-

sorban a nőmozgalmak történeti dokumentumait, 

nyomtatott anyagait, kéziratait gyűjtötték össze és 

kezdték rendszerezni. Erre elsősorban azokban az 

országokban került sor, ahol a nőmozgalmaknak 

sikerült széles körű támogatottságot szerezniük. 

 

Kiemelkedő nőinformációs intézmények 

Európában 

 

Valamennyi intézmény ismertetésére nem lehet 

vállalkozni ennek az írásnak a keretében, de be-

mutatunk néhány olyan kiemelkedő jelentőségű 

intézményt, amelynek tevékenysége a hazai tenni-

valók szempontjából követendő példa lehet. 

 

Nők Könyvtára − Women’s Library London 

 

Az egyik figyelemre méltó intézet a Women's 

Library, amely eredetileg az angol szüfrazsett ve-

zető, Millicant Fawcett könyvgyűjteményének alap-

ján létesült.  A könyvtár hivatalos megalakulása az 

1920-as évekre tehető, az első kinevezett könyvtá-

ros 1926-tól működött. Ebben az időben, és évek-

kel később is Women’s Service Library volt a neve, 

hasonlóan az intézményhez, amelyhez tartozott.  

Eredetileg egy átalakított középületben kapott ott-

hont a Marsham Streeten, közel a Westminster-

hez. Itt volt a székhelye a 20. század elején alakult 

nagy nőegyesületnek, amelynek tagjai között a 

társadalom jeles képviselői is szerepeltek, írók, 

politikusok stb. A második világháború alatt az 

épület bombakárt szenvedett és nem volt állandó 

otthona 1957-ig. Ekkor a Wilfred Streetre költözött, 

közel a Victoria pályaudvarhoz. Ebben az időben a 

társaság és a könyvtár is megváltoztatta a nevét, 

Fawcett Society és Fawcett Library lett Millicent 

Garrett Fawcett emlékére.Az 1970-es években a 

társaság egyre nehezebben tudta fenntartani a 

könyvtárat. Ezért vette át az egyesülettől az akkori 

City of London Polytechnic (ma London Metropoli-

tan University) 1977-ben. Annak érdekében, hogy 

a gyűjtemény hosszú távú jövőjét biztosítsák, bő-

víthessék az állományt és korszerű szolgáltatáso-

kat nyújthassanak a felhasználók számára, az 

egyetem új otthon létesítését kezdeményezte. 

Ennek megvalósítását 1998-ban az Örökség Lottó 

Alap (Heritage Lottery Fund) támogatása segítette 

elő, 4.200.000 £, összeggel. Ebből vásárolták meg 

azt az épületet, amelynek helyén megépítették az 

új központot. 2002-ben költözött be új otthonába a 

Fawcett Library és ekkor vette fel a Nők Könyvtára 

nevet. 

 

Az új célra épített otthonban egy nagy olvasóter-

met, egy kiállítási csarnokot, több oktatásra alkal-

mas szobát, és a különleges gyűjtemények tárolá-

sára megfelelő helyiséget alakítottak ki, 2002 óta 

változatos programokat, kiállításokat, tanfolyamo-

kat szerveztek. A témák közé tartoztak a női vá-

lasztójog, munkavállalás, a nők felszabadításának 

története stb. Az olvasótermet (Reading Room) 

bárki szabadon használhatta, és mindenki számá-

ra nyitott volt. 

 

2012 tavaszán a London Metropolitan University 

nem akarta tovább működtetni a könyvtárat, új 

tulajdonost, vagy szponzort keresett a Nők Könyv-

tára számára. Sikerült az akció: a London Gazda-

sági Iskola (School of Economics – LSE), a Nem-

zeti Könyvtár Politikai és Gazdasági Tudományok 

(British Library of Political and Economic Science) 

önálló intézménye vállalta, hogy a könyvtár gyűj-

teményét épségben megtartja, a szakértő sze-

mélyzettel együtt és nyilvánosan működteti, fej-

leszti. 2013 szeptemberében az új helyén nyílt 

meg a Women’s Library@LSE. 

 

ALETTA-ATRIA 

 

Szintén nemzetközileg kiemelkedő gyűjteménnyel 

és tevékenységgel rendelkezik az Amsterdamban 

alapított, eredeti nevén Nők Levéltára (Archives for 

the Women's) intézet. A gyűjtemény alapját Aletta 

Jakobs, az első holland orvosnő könyvhagyatéka 

képezte. Az alapítók szándéka az volt, hogy egy 

olyan könyvtárat hozzanak létre, amely egy valódi 

feminista könyvtár. A könyvtár alapításával céljuk 

volt, hogy összegyűjtsék és megőrizzék a nők 

kulturális örökségét, hogy támogathassák a nők 

tanulását és a tudományt, közreadjanak könyveket 

a nemzetközi nőmozgalmak történetéről és folya-

matairól. 

 

A második világháború megszakította az intéz-

mény munkáját, az egész anyagát a német meg-

szállók Berlinbe szállították. W. Posthumus-van-

der Gootnak sikerült 1947-ben visszaszerezni a 

gyűjteményt és az IDC épületében elhelyezni. 

Ekkortól hatalmas fejlődésnek indult a könyvtár, 

ami arra vezetett, hogy 1988-ban létrejött a Nő-

mozgalmak Nemzetközi Információs Központja és 

Levéltárai (International Information Centre and 

Archives for the Women's Movement). 2009. au-

gusztusában új nevet kapott, Aletta Jakobs után 

Aletta − Nőtörténet Intézet (Institute for Women's 

History) lett a neve. Ezzel együtt kiterjesztették a 
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hozzáférést elektronikus módon teljesen korszerű-

sítve, frissítve az állományt és csatlakozva a 

WorldCat adatbázishoz. A gyűjtemény folyamato-

san gazdagodott, olyan rendkívül értékes doku-

mentumokkal is, mint az alapítók levelezése a 

feminista mozgalom világszerte kiváló aktivistáival. 

Jelenleg több nemzetközi szervezet is az Alettának 

adja dokumentumait. Manapság a legnagyobb 

adatbázis, hozzávetőleg 100 000 könyv, 6 000 

feminista folyóirat, 1 300 méter kéziratos anyag, 

30 000 fotó, poszter és növekedő videokollekció 

található az állományban. 

 

A legújabb fejlesztés következtében 2013-ban 

Atria néven olyan intézménnyé bővült, amely a 

nőmozgalom történeti dokumentációját, a társa-

dalmi nem szociális és politikai vitájának dokumen-

tumait a felhasználók rendelkezésére bocsátják, 

konzultációs és egyéb lehetőségeket is biztosíta-

nak. Szolgáltatásaival például a Women Thesau-

rus közreadásával az információs-dokumentációs 

intézmények munkáját is hathatósan segíti. 

 

ARIADNE 

 

ARIADNE néven 1992-ben alapították meg az 

osztrák nőinformációs adatbázist az Osztrák Nem-

zeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek − 

ÖNB) részlegeként. Szervezetileg a nemzeti 

könyvtár osztályaként működtetik, helyileg is az 

épületben van. Az ARIADNE az ÖNB számítógé-

pes rendszerének tagja. Az adatbázist az ÖNB 

meglévő anyagából az ARIADNE kialakított szak-

rendszeréhez illő dokumentumok leírásaiból hoz-

ták létre. A gyarapítás jelentős része a könyvtár 

kötelespéldány anyagából adódik. Az egyes szak-

részlegek jelzik az ARIADNE csoportnak, ha a 

hozzájuk beérkezett dokumentumok a témához 

illőek, így azok bekerülnek az adatbázisba. Ezen 

kívül kiadói újdonságkatalógusok, folyóiratok 

szemlézésével kiválogatják a szükséges műveket, 

a javaslatokat beadják a beszerzési osztályra, ahol 

a további műveletek zajlanak le.  

 

Az ARIADNE-nak önálló költségvetése nincs. 

Nemzetközi forrásból is szerzeményeznek. Az 

adatbázis nem csak önálló műveket tartalmaz. Az 

ún. rejtett irodalmat is feltárják, folyóiratok cikkeit, 

tanulmányokat antológiákból is feldolgoznak és 

betáplálják a rendszerbe. 

 

Az alapítás 20 éves évfordulójára készült kimuta-

tásban az ARIADNE tartalmáról az alábbi adatok 

találhatók: 14 400 annotált könyvcím, 113 Ariadne 

Newsletter, 40 tudományos folyóirat, 300 referensz 

mű, 18 350 kulcsszó, 4000 megválaszolt kérdés, 

40 kötet női folyóirat, 100 digitalizált periodika, 300 

digitalizált könyv, 500 biográfia, 200 nőegyesület 

leírása, 100 intézmény, 50 adatbankhoz link. 

 

Az ARIADNE interneten hozzáférhető, a keresés 

metódusa hasonló az ÖNB más adatbázisaiban 

való kereséshez (ALEPH). A felhasználók önállóan 

keresnek információt, de ha az interneten az 

ARIADNE csoporthoz fordulnak, akkor személyes 

tájékoztatást is kaphatnak. 

 

Glasgow Nők Könyvtára − Glasgow Women’s 

Library (GWL) 

 

Különleges létrejötte és tevékenységének sokszí-

nűsége miatt érdemel részletesebb ismertetést ez 

az intézmény. A GWL a széles körű Nők Profilban 

(Women in Profile − WIP) nevű művészeti társa-

ságból fejlődött ki. Ez a szervezet 1987-ben jött 

létre azzal a céllal, hogy biztosítsa a női kultúra 

képviseletét 1990-ben, Glasgow Európa Kulturális 

Fővárosa eseményein. A WP közösségét művé-

szek, aktivisták, tudósok, diákok és széles körű 

művészeti szakemberek alkották, akik az egy évig 

tartó időszakban közösen rendeztek workshopokat, 

kiállításokat és egyéb rendezvényeket. Ezalatt a 

WIP jelentős dokumentációs és egyéb anyagokat 

gyűjtött össze a tevékenységével kapcsolatosan, 

rengeteg beszélgetést folytattak helyi közösségek-

kel, különböző női csoportokkal az egész városban. 

Ennek a nagy akciónak lett az eredménye, hogy az 

összegyűjtött anyagokból könyvtárat létesítettek 

Glasgow Gamethill nevű városrészében Nők 

Könyvtára néven 1991 szeptemberében. A bevéte-

lek hiányának ellenére és teljesen önkéntesekre 

támaszkodva gyorsan létre jött a GWL, mint általá-

nos információs központ nőkről, nőknek.  Az em-

berek a társadalom minden szegmenséből köny-

veket, magazinokat, folyóiratokat, egyéb kiadvá-

nyokat gyűjtöttek a könyvtár számára. 1994-ben 

mind a gyűjtemény mérete és a felhasználók szá-

mának gyors növekedése miatt szükségessé vált, 

hogy a GWL-t áthelyezzék nagyobb helyiségekbe. 

Következésképpen, a szervezet elköltözött a Glas-

gow Városi Tanács (City Council) tulajdonában 

lévő épületbe, ahol tovább tudták bővíteni és fej-

leszteni a tevékenységet, informális tanulási lehe-

tőségeket nyújtani, anélkül hogy erre külön pénz-

ügyi alappal rendelkeztek volna.   

 

1997-ben, a GWL korlátozott felelősségű társa-

sággá alakult, 2000-ben vált elismertté, mint karita-

tív intézmény. 2000-ben a GWL indította az első 

olyan projektet, amely támogatja a kezdő munka-
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vállalók első foglalkoztatását. Ezt követték további 

sikeres pályázatok, mint az életen át tartó tanulás, 

a felnőttek írás-számolás elsajátítása, amelyeknek 

célcsoportjai a nők voltak.  

 

Kulcsfontosságú fejlődés következett be 2002 és 

2006 között, amikor a GWL elnyerte a Women in 

Scotland Database működtetési jogát mint a Skót 

Parlamenthez kapcsolódó könyvtár, kinevezett 

könyvtárossal, több kutatási bizottságban a civil 

szervezetek képviseletével. Ebben az időszakban 

közel 2000 magánszemély és szervezet csatlako-

zott az éves előfizetési rendszerhez, és évente 

több mint 10 000 használója volt a folyamatosan 

bővülő gyűjteménynek és szolgáltatásoknak. A 

GWL-nek ezt a kiváló teljesítményét ismerte el a 

Glasgow City Council azzal, hogy felajánlotta a 

Mitchell Könyvtárban lévő korábbi Anderston köl-

csönkönyvtár helyiségeit állandó otthonnak, így 

biztosítva a hosszabb távú fenntarthatóságot.  

 

2006-tól kezdődően tovább bővült a GWL tevé-

kenysége, további új projekteket – többek között 

az országos szintű Lifelong Learning projektet és 

több, speciálisan nőkre tervezett projektet, mint 

például a Női Örökség Nyomában (Women’Heritage 

Trails) projekt – sikeresen valósítottak meg. 2008 

júniusában a GWL sikeresen pályázott a Heritage 

Lottery Fundnál, levéltári anyagok feldolgozására, 

archívum létrehozására. A támogatásból országos 

szolgáltatás kiépítését is megkezdte. A 1991-ben a 

kis civil csoport által kezdeményezett, hivatalos 

pénzügyi támogatás nélkül, önkéntesekre támasz-

kodva szervezett intézmény jelenleg már nagy 

tiszteletnek örvendő kiterjedt vállalkozás, Glasgow 

Nők Könyvtára (GWL) karitatív, korlátozott felelős-

ségű társaság néven. Tizenkét főhivatású munka-

társa van és sok önkéntes segítője. Európában is 

egyedülálló gyűjteményt alakítottak ki könyvtári 

dokumentumokból, levéltári anyagokból és külön-

féle tárgyakból.  

 

A GWL használóinak köre igen széles. Bár a gyűj-

temény mindenki számára hozzáférhető, a tanulási 

programokkal elsősorban a nőkre összpontosíta-

nak, különösen azokra, akik hátrányos helyzetűek 

és a társadalomba nehezen illeszkednek be. 

 

A GWL tevékenységének hatékonyságát növeli, 

hogy bizonyos szolgáltatásokat gyakran partner-

ségben más önkéntes szervezetekkel, felsőoktatá-

si intézményekkel, múzeumokkal, nyilvános könyv-

tárakkal és levéltárakkal közösen nyújtanak. A 

tanulási programok különböző célzott csoportok-

nak, közösségeknek készülnek. Ilyen csoportok 

például a szegénységben élők, nők, akiknek kevés 

vagy rossz formális oktatási tapasztalataik vannak, 

és akik esetleg mentális, egészségügyi vagy más 

szociális problémákkal küzdenek, legyen bár a 

legkülönbözőbb hátterű, korú és etnikumú nőkről 

szó. 

 

A GWL létrehozott egy együttműködő társulást, ún. 

clostert, amelynek rajta kívül még három tagja van. 

A társulás célja a szellemi és anyagi források nö-

velése, például közös önkéntes csoportok képzé-

sével, közös pályázatokkal. 

 

A GWL tevékenysége folyamatosan bővül, válto-

zik, izgalmas és kihívásokkal teli. Stratégiai fejlesz-

tési tervükben az állandó helyiségek nagyobb mér-

tékű felújítása és áthelyezése, az intézmény akk-

reditáltatása Skócia nemzeti erőforrásaként, a 

gyűjtemények fejlesztése és bővítése, a szolgálta-

tások és projektek kiterjesztése, a szociális vállal-

kozási tevékenység fejlesztése szerepel. 

 

A nőkönyvtárak elterjedése 

 

A 20. század második felétől kezdve felgyorsult a 

nőkérdést, a nőket ismeretanyaggal ellátó könyvtá-

rak fejlesztése. A hagyományos könyvtári felada-

tokat kibővítve és új elemekkel gyarapítva kialakul-

tak a speciális női témákkal foglalkozó dokumen-

tációs-információs intézmények is.  

 

Egy jelentős szervezet is megalakult az ilyen in-

tézmények nyilvántartására, illetve közös tevé-

kenység, együttműködés kialakítására, elősegíté-

sére. 

 

Az Európai Női Információs Hálózat 

(The Women’s Information Network of Europe – 

WINE) 

 

Ez az a szervezet, amely összefogja az európai 

országokban működő könyvtárakat, nonprofit szer-

vezeteket és információs központokat, amelyeknek 

gyűjteményei részben vagy egészben nőinformá-

ció irányultságúak. Jelenleg több mint 50 tagja 

van. Az egyesülés célja egy közös platform létre-

hozása az információcseréhez a társadalmi nemek 

tudománya és a nőtudomány témakörben, az okta-

tás és kutatás ellátására. Az együttműködők saját 

állományukból digitalizált dokumentumokat tölte-

nek be a közös adatbázisba és teszik hozzáférhe-

tővé. A hálózat tagjait végigtekintve az látható, 

hogy az intézmények a fő tevékenységükben 

megegyeznek, de különböznek a létrehozásukat, 

fenntartóikat, az egyéb funkciók ellátását illetően.  
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A létrehozást, alapítást illetően az intézmények 

egy csoportját nőszervezetek, nőegyesületek hoz-

ták létre.  Ilyenek például a már fentebb ismertetett 

Atria, a Women’s Library. Központi, illetve kor-

mányzati intézkedések nyomán jöttek létre több 

európai országban nőinformációs intézmények, 

például a Minna – Nemek Közötti Egyenlőség In-

formációs Központja (Centre for Gender Equality 

Information), amelyet a finn Szociális és Egész-

ségügyi Minisztérium hozott létre, hogy könyvtári 

információs szolgáltatásokkal lássa el a kutató, 

oktató intézményeket, kormányzati szerveket, civil 

szervezeteket. 

 

Különböznek az intézmények a fenntartásuk tekin-

tetében is. Egyes nőkönyvtárak országos intézmé-

nyekhez kapcsolódva működnek. Erre a legjobb 

példa az osztrák nőinformációs adatbázis, az 

Ariadne, amelynek a fenntartója az Österreichi-

sche Nationalbibliothek. 

 

A nőkönyvtárak fejlődését befolyásoló 

tényezők 

 

Érdemes áttekintenünk azokat az okokat, amelyek 

elősegítették és meghatározták ezeknek az intéz-

ményeknek az elterjedését és fejlődését. A nő-

könyvtárak, információs intézmények elterjedésé-

ben elsődleges szerepet játszottak a nemzetközi 

szervezetek programjai, a nőszervezetek tevé-

kenységének kiterjedése, a kutatás, oktatás fejlő-

dése. 

 

A nemzetközi szervezetek programjai között első-

ként említendő az UNESCO – a 2006-ban közrea-

dott Millennium Fejlesztési Célok (Millennium 

Development Goals) című programjának harmadik 

pontja, amely a nők társadalmi előbbre jutásának 

követelményeit fogalmazza meg. A program szor-

galmazza a nemek közti egyenlőség előmozdítását 

és a nők felemelkedésének segítését. Felhívja a 

kormányokat a nemek közötti beiskolázási különb-

ségek kiküszöbölésére az alap- és középfokú okta-

tásban lehetőleg 2005-ig, valamennyi szinten pe-

dig 2015-ig. 

 

Az utóbbi néhány évben a nemek közötti egyenlő-

ség iránti politikai elkötelezettség az EU és a tagál-

lamok szintjén is nőtt. Több kezdeményezés indult 

a szociális partnerek és a civil szervezetek támo-

gatására ide értve a női szervezeteket is, elismer-

ve a nemek közötti egyenlőség elősegítésében 

játszott kulcsszerepüket. A tanulmányi területeken 

jellemző nemek közötti különbségek csökkentésé- 

 

re, illetve megszüntetésére a Nemek Közötti 

Egyenlőség Európai Intézete felállítása, tevékeny-

sége is fontos szerepet játszik. Unió-szerte szakér-

telmet szolgáltat a nők és férfiak közötti egyenlő-

ség érdekében hozott intézkedések kidolgozásá-

hoz. 

 

Az IFLA – Könyvtári Egyesületek és Intézmények 

Nemzetközi Szövetsége is kiemelten foglalkozik a 

nők tanulásának, könyvtári ellátásának kérdésével. 

Teszi ezt annál is inkább, mert az egyesületek 

tagságának döntő többsége – 80% felett – nő. A 

szövetségen belül külön csoport, a Nők, Informáci-

ók, Könyvtárak Szakcsoport (Women, Information 

and Libraries Special Interest Group – WILSIG) 

alakult a nők könyvtári ellátásának feltárására, a 

közös tevékenység felerősítésére. A WILSIG kiáll 

az erős és hozzáférhető könyvtári és információs 

szolgáltatások fejlesztéséért, különösen azokért, 

amelyeket a nőknek, mint a jövő generáció létfon-

tosságú szereplői számára nyújtanak. A WILISIG 

elősegíti a szakmai és a civil szférában azoknak a 

könyvtári információs szolgáltatásoknak a megis-

mertetését, amelyek a Millennium Fejlesztési Cé-

lokat támogatják. Ösztönzi a nők számára szolgál-

tatást nyújtó szervezetek, intézmények és a könyv-

tárak együttműködését. Ennek érdekében rendez-

ték meg 2012-ben Finnországban, Tamperében 

azt a konferenciát, amelyen előadások és viták 

zajlottak arról, hogy hogyan növelhetik a könyvtá-

rak és információs központok a hozzáférést a nők-

nek szóló információkhoz, és hogyan őrizhetik meg 

a nők kulturális örökségét.  

 

 

A társadalmi elvárások növekedése, 

a nőszervezetek tevékenységének 

kiterjedése 

 

Európában az 1970-es években az új társadalmi 

mozgalmakkal egy időben kezd virágozni a femi-

nizmus második hulláma. Követeléseik, hogy a két 

nem egyenlő lehetőségekkel rendelkezzék a tár-

sadalmi és a magánéletben, a képzésben, okta-

tásban, a munkahelyeken, a politikai életben, a 

család irányításában és eltartásában, a kulturális 

életben stb., egyre több országban érvényesül. 

Európai szintű mozgalmak zajlanak a nők hátrá-

nyos helyzetének megszüntetésére, különösen a 

foglalkoztatottságot illetően. Ezeknek a céloknak 

az elérése viszont szorosan összefügg a tanult-

sággal, a digitális írástudás szintjével, mindezek 

pedig az információhoz jutás lehetőségeinek egy-

szerűbbé, közkeletűbbé tételével. 
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A követelések megfogalmazásában, a programok 

kidolgozásában, a társadalmi mozgósításban az 

első sorban helyezkedtek el az erősödő civil társu-

lások, nőszervezetek. Európa azon országaiban, 

ahol a civil szerveződések minden tekintetben 

támogatottságot élveztek, hatékony és jól működő 

nőszervezetek prosperáltak. Működésükhöz az 

információs bázisok létrehozása és fejlesztése 

óhatatlanul hozzátartozott. 

 

Magyarországon 1945 után a civil szervezeteket 

megszüntették, ezzel együtt a nagyszámú nőszer-

vezetet is, újak létesítésére pedig nagyon korláto-

zottan nyílt lehetőség. A civil női szervezetek csak 

az utóbbi néhány évben kezdték el kiépíteni intéz-

ményes kereteiket, meghatározni működési profil-

jukat. Jelenleg 150-200 közé tehető azoknak a 

bejegyzett szervezeteknek a száma, amelyek a 

nőkérdést jelölik meg fő működési területként. 

 

Komoly lendületet adott a nőinformáció iránti igé-

nyek megjelenésének a tudományos kutatás kiszé-

lesedése, a gender, magyar használatban a társa-

dalmi nem önálló diszciplínává válása. A nők tár-

sadalmi helyzete, illetve a nemek közötti társadal-

mi egyenlőtlenségek kérdésköre Magyarországon 

is az egyik legkiterjedtebb kutatási területté vált az 

elmúlt évtizedben. Az elektronikus eszközök hasz-

nálatának elterjedése, az adatbázisok igénybevé-

telének megkönnyítése szintén a fejlődést generál-

ta. 

 

 

A nőkönyvtár–nőinformáció hazai 

helyzete 

 

Jelenleg Magyarországon a fentiekben ismertetett 

európai intézményekhez, nőkönyvtárakhoz hason-

ló önálló intézmény nem működik. Természetesen 

több könyvtár is rendelkezik olyan gyűjteménnyel, 

amelyekben jelentős mennyiségű hasonló szakiro-

dalom található, mint az európai nőkönyvtárakban 

(nemzeti könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyv-

tár, MTA Szociológiai Intézet stb.), amelyek hozzá-

férhetők a felhasználók számára, de sem az adat-

tárak, sem a szolgáltatások terén szervezett 

együttműködés nem folyik. Az elmúlt években 

ugyan hazai színtéren is született kezdeményezés 

a nőkérdés és a társadalmi nemek témakörére 

irányuló információt szolgáltató önálló intézmény 

létrehozására, de félbe maradt. 

 

A Budapesti Nőház Egyesület próbált dokumentá-

ciós és információs központot kialakítani a Ma-

gyarországi Női Alapítvány (MONA) birtokában 

lévő, a társadalmi nemek kérdéskörével foglalkozó 

tanulmányok, folyóiratcikkek alapján. Sajnos ez a 

kezdeményezés nem tudott kiteljesedni. Jelenleg a 

gyűjtemény, mint a MONA házi szakkönyvtára 

működik, kizárólag tagjainak áll rendelkezésre. 

 

Az európai tendenciákból kiindulva nem kétséges, 

hogy előbb-utóbb létre kell jönnie egy információs 

központnak, amely szervezett módon tudja ellátni 

a társadalmilag egyre fontosabbá váló nőinformá-

ciós szükségleteket és igényeket. Nyilvánvaló 

hogy a hazai nőinformáció fejlesztésének egyik 

fontos tényezője, a megfelelő információs bázis 

létrehozása és rendelkezésre bocsátása, erre ala-

pozva színvonalas szolgáltatások kialakítása és 

üzemeltetése. 

 

 

Nők a könyvtárban kérdőíves, internetes 

felmérés 

 

Egy ilyen nagyságrendű adatbázis és szolgáltatás-

rendszer megtervezésének fontos kiindulási pontja 

a jelenleg meglévő szolgáltatások számbavétele. 

Ennek érdekében egy felmérést határoztunk el, 

amelynek adatait kívántuk a vizsgálathoz felhasz-

nálni. 

 

A felmérés előkészítése 

 

A felmérés megtervezéséhez, lebonyolításához 

hat tagból álló munkacsoportot hoztunk létre, ame-

lyet alkalmanként felkért külső szakemberek segí-

tettek. 

 

A munkacsoport meghatározta a vizsgálat célját. A 

cél: 
● Áttekintést készíteni arról, hogy a jelenlegi 

könyvtári tanulási szolgáltatások milyen módon 

és milyen mértékben támogatják azoknak az in-

formációs szükségleteknek és igényeknek a ki-

elégítését, amelyek növelik a nők társadalmi el-

ismertségét, erősítik részvételüket a társadalmi 

folyamatokban. 

● Összegyűjteni a szakemberek véleményét egy 

lehetséges hazai nőinformációs adatbázisrend-

szer kialakításáról és használhatóságáról egy 

fejlesztési koncepció kidolgozásának, tervezésé-

nek megalapozásához.  

 

A kérdőív elkészítése 

 

Kikérve a BellResearch infokommunikációs kuta-

tócég szakemberének tanácsait, kérdőíves felmé-

rés mellett döntöttünk. A felméréshez a munka-
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csoport szerkesztette meg a 27 kérdésből álló 

kérdőívet, amelyet személyes interjúkon ellenőriz-

tünk. A próbamérés után nyert tapasztalatok alap-

ján újra javítottuk, majd véglegesítettük a kérdő-

ívet. Az online kérdőív kiegészült egy motiváló 

levéllel, amelyben tájékoztattuk a megkérdezette-

ket a felmérés céljáról és jelentőségéről. Minden 

érintettnek megadtuk a kérdőív internetes elérhe-

tőségi címét. A végleges kérdőív, amelyet a pro-

jektben résztvevő partnerek is véleményeztek és 

kiegészítettek két részből állt. Az I. rész 19 kér-

dést, a II. rész 8 kérdést tartalmazott. A kérdések 

többsége a kiértékelhetőség miatt zárt jellegű. 

Voltak kérdések, ahol több választ is be lehetett 

jelölni, ezért a kiértékelésnél nem mindig 100%-kal 

számolunk. 

 

A felmérés lebonyolítása 

 

A felmérés országos merítésű, de egyedi címekre 

történt a kiküldés. A felmérés célcsoportja: felsőok-

tatási könyvtárak, szakkönyvtárak, megyei és vá-

rosi könyvtárak. Az egyedi címlista tartalmazta a 

felsőoktatási intézmények könyvtárainak vezetői 

elérhetőségét, az összes megyei és jelentős városi 

könyvtár vezetőinek és vagy információs szakem-

bereinek, valamint országosan ismert tájékoztató 

munkakörben dolgozó szakembereknek az e-mail 

címeit. A munkacsoport összeállította a megkérde-

zendők listáját: 477 könyvtár vezetőjének és 111 

egyéni szakembernek a neve került a listára. A 

megkeresett könyvtárak jellegük szerint: 2 nemze-

ti, 92 egyetemi, főiskolai, kari, 313 megyei, városi, 

községi és 70 szakkönyvtár. Az egyéni szakembe-

reket arra kértük, hogy csak a kérdőív II. részének 

kérdéseire válaszoljanak. A felmérést internetes 

lekérdezéssel az Eszterházy Károly Tanárképző 

Főiskola Titel Pál Könyvtár és Médiacentrum vé-

gezte. A lekérdezés 2013. szeptember és október 

hónapokban zajlott, egyszeri ismétléssel. 

 

A felmérés eredménye 

 

I. rész 

 

A felmérés a válaszadások számát illetően kedve-

ző eredményt hozott. A megkérdezettek 20,23%-a 

visszaküldte a kérdőíveket és válaszolt a kérdé-

sekre, ami internetes lekérdezésnél igen jó ered-

mény (1. táblázat). 
 
1. táblázat 

A visszaküldők adatai 

 

összes visszaküldő 136 100% 

teljes kitöltő 119 87,5% 

részlegesen kitöltő 17 12,5% 

 

A válaszolók megoszlását könyvtártípusonként a 

2. táblázat mutatja. 
 

Az adatokból látható, hogy a válaszadásban na-

gyobb aktivitás a települési könyvtárak részéről 

nyilvánult meg. Ez azt is jelzi, amint az alábbi áb-

rán látható, hogy a kérdezett tanulási szolgáltatá-

sokban erőteljesebb a közkönyvtárak részvétele 

(1. ábra). A személyes tapasztalataim és a szak-

irodalomban megjelenő híradások is ezt erősítik 

meg. 

 

Arra vonatkozóan, hogy megtudjuk, milyen tanulási 

szolgáltatásokat nyújtanak a könyvtárak, az alábbi 

választékot kínáltuk fel: 

Nyelvtanulás, Számítógép-ismeretek, Internet-

használat, Közérdekű információk, Egészségügyi 

információk, Családi/nevelési információk, Oktatá-

si, továbbképzési információk, Munkavállalási in-

formációk, Gazdálkodási információk, Üzleti infor-

mációk, Jogi információk, Egyéb információk (2. 

ábra). 

 
2. táblázat 

A válaszadók megoszlása 

 

 kiküldött db (100%) beérkezett db beérkezett % 

Nemzeti + egyetemi, főiskolai, kari 94 18 19,15 

Megyei, városi, nagyközségi 313 78 24,92 

Szakkönyvtárak 70 13 18,57 

Összesen 477 109 22,85 

Egyéni szakember 111 27 24,32 
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1. ábra Közkönyvtárak részvétele a tanulási szolgáltatásokban 

 

 
 

2. ábra Tanulási szolgáltatások 

 
 

A válaszokból kiderül, hogy a könyvtárak a szolgál-

tatások széles skáláját nyújtják a felhasználóknak, 

különféle módszerekkel. A megadott választási 

lehetőségeken túlmenően a szakemberek felsorol-

tak még számtalan érdekes tevékenységet, mint 

például: pályázatkészítési tanácsadás, szövegér-

tést fejlesztő csoportos foglalkozás, tehetséggon-

dozás, „foglaljon könyvtárost”, szakirodalom-

kutatás. 

 

Különösen figyelemre méltó a könyvtárak egyéni 

konzultáció útján nyújtott információs szolgáltatá-
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sa. A csoportoknak nyújtott szolgáltatásoknál nem 

érvényesülhetnek az egyéni motivációk, míg ez a 

személyes kapcsolatban kifejeződhet, a hatás is 

nagyságrendekkel jobb lehet. Az egyének interne-

tes kereséseit sokszorosan javíthatja a könyvtári 

információs szakember közreműködése. A társa-

dalom információs ellátásának hatékonyságában a 

könyvtárak szerepét ez a tevékenység megerősíti 

és felértékeli. 

 

A fenti ábrán jól látható, hogy a legtöbb könyvtár 

szolgáltatásaival, a számítógépes ismeretekkel 

kapcsolatos információadást támogatja. Jelentős-

nek mondható az internethasználat oktatása is. Ez 

érthető, mert egyrészt elég sok pályázati lehetőség 

volt a könyvtárak számára az utóbbi időben ilyen 

típusú tanfolyamok tartására, másrészt a felhasz-

nálók érdeklődése is erre irányult. Magas ebben a 

típusban az egyéni konzultációforma. 

 

Nem jelentéktelen a család-nevelés és az egész-

séggel kapcsolatos információs szolgáltatások 

aránya sem, ez fontos a nők szempontjából. Cse-

kély a munkavállalási, az oktatási-továbbképzési 

témákban a csoportos információszolgáltatás, 

ezekben a témákban elsősorban az egyéni konzul-

tációforma a jellemző. 

 

Az e-learning szolgáltatásforma alacsony száma 

azt jelzi, hogy ezt a formát feltehetően még nem 

ismerik kielégítően a szakemberek, vagy technikai-

lag nem elegendő a felkészültség. 

 

Feltettünk kérdést arra vonatkozóan, hogy vajon 

szolgáltatnak-e a könyvtárak célzottan a nőknek 

szóló információkat. Szakmai beszélgetések során 

ugyanis elég sokszor elhangzik az a vélemény, 

hogy a tanulási szolgáltatásokat szükségtelen 

nemek szerint megkülönböztetni. 

 

A válaszokból kiderül, hogy a könyvtárak mindösz-

sze 13%-a nyújt külön a nőknek szolgáltatást (3. 

ábra). Ez mintha azt igazolná, hogy a szakembe-

rek nem tartják szükségesnek külön a speciálisan 

megnyilvánuló/ megnyilvánulható női információs 

igények megismerését, illetve a kielégítési lehető-

ségek feltárását. 

 

A szöveges válaszokból kiderül, hogy ahol célzot-

tan nőknek nyújtott szolgáltatás található, azt főleg 

a kisgyermekes anyáknak szervezik, gyermekfel-

ügyelettel összekötve. Ilyenformán segítik elő 

részvételüket a foglalkozásokon, tanfolyamokon. 

Egy-két speciális szolgáltatásnak értékelhető pél-

dául a nők irodalmi klubja, gyermeknevelési szak-

kör. 
 

 
 

3. ábra Nőknek szóló szolgáltatások 

 

 

A szolgáltatások felhasználóitól kevés a visszajel-

zési lehetőség. A könyvtárak alkalmanként végez-

nek a szolgáltatásokkal kapcsolatos felméréseket, 

amelyekben megkérdezik felhasználóik vélemé-

nyét. Folyamatos vizsgálatokról is szerettünk volna 

képet kapni, ezért megkérdeztük, hogy folytatnak-e 

a szolgáltatásokról hatékonysági vizsgálatot. 

 

Amint azt a 4. ábra mutatja, a válaszadók mind-

össze alig 17% jelezte az ilyenfajta vizsgálatok 

meglétét. Ez sajnálatos, mert így csekély a szol-

gáltatások értékelési lehetősége, a befektetett 

anyagi, szellemi energia megtérülésének vizsgála-

ta. A hatékonyság-/megelégedettségvizsgálatok 

nemcsak a nyújtott szolgáltatások ellenőrzésére 

alkalmasak, hanem fontos eszközök a tervezések-

hez is, feltétlenül indokolt lenne bevezetésük és 

elterjesztésük. 
 

 
 

4. ábra Hatékonysági/megelégedettségi vizsgálat 

 

A szolgáltatások hatékonyságához igen jelentős 

mértékben hozzájárul, ha megfelelően szakképzett 

igen 

nem 

igen; 
16,91% 

nem; 
57,35% 

nem 
válaszolt; 
25,74% 

Készült-e a szolgáltatásokról 
hatékonysági/megelégedettségi vizsgálat? 
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irányító foglalkozik ezekkel a feladatokkal. A vá-

laszadó könyvtárak nagyobb részében – 63% 

szakképzett munkatárs foglalkozik a szolgáltatások 

nyújtásával, nagyobb részt azonban egy személy 

több szolgáltatást lát el. Külön szolgáltatásmene-

dzser foglalkozik a feladattal a válaszoló könyvtá-

rak 11%-ában. Elég nagy arányt képvisel azon 

könyvtárak száma, amelyekben tanulási szolgálta-

tásoknak nincs külön felelőse (5. ábra). 

 

A szolgáltatásokkal foglalkozó szakemberek fele 

rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 26% felsőfokú 

könyvtár-informatikus, 23% szakirányú felsőfokú 

végzettségű (6. ábra). 
 

 
 

5. ábra Ki felelős az e-szolgáltatásokért 

 
 

 
 

6. ábra A könyvtárosok végzettsége 
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A legtöbb szakember továbbképzésében a kom-

munikációs, illetve az oktatásszervezői ismeretek 

dominálnak. 

 

A könyvtárak jelentős számban szolgáltatnak más 

intézményekkel közösen tanulási szolgáltatásokat. 

Ilyen tevékenységről a válaszadók 62%-a számolt 

be. Ebből más könyvtárral 26%, művelődési in-

tézménnyel 22% nyújt a felhasználóknak szolgálta-

tásokat. Ez utóbbi abból is fakadhat, hogy sok 

városi könyvtár a művelődési központ szervezeté-

ben működik, vagy az épületében helyezkedik el. 

Ez azonban nem von le az együttműködés jelentő-

ségéből, sőt az anyagi és szellemi források elő-

nyös felhasználása ösztönzendő, a szolgáltatáso-

kat erősítheti, hatékonyságukat növelheti (7. ábra). 
 

A szolgáltatásokhoz a központi adatbázisokból 

sokan merítenek. A leggyakoribb a MOKKA-ODR 

adatbázis igénybevétele. Nyilvánvaló, hogy ha 

rendelkezésre állnak jól kezelhető, értékes adat-

bázisok, azok megkönnyítik a könyvtáraknak a 

minél komplettebb és szélesebb körű tanulási 

szolgáltatások nyújtását (8. ábra). 

 

 
 

7. ábra Közös szolgáltatások 

 
 

 
 

8. ábra Központi adatbázis-használat 
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A megkérdezett szakemberek jelentős része bőví-

tené a tanulási szolgáltatásait, új szolgáltatások 

bevezetésére is vállalkozna. Azok, akik nem ter-

veznek új szolgáltatást, pénz- és kapacitáshiányra 

hivatkoztak (9. ábra). 
 

 
 

9. ábra Tervezne-e új szolgáltatást? 

 

A tervezett szolgáltatások között érdekes új témá-

kat említenek meg a szakemberek, amelyeket 

célzottan nő felhasználóiknak nyújthatnának, pl. 

önismeret, önértékelés, tolerancia. életvezetési, 

erkölcsi/vallási, egészségügyi előadások, fórumok, 

sikeres nők, sikeres anyukák, szülők akadémiája. 
 

II. rész 
 

A kérdőív II. része egy nőkönyvtár megalapításá-

nak lehetőségével foglalkozott. 

Felsoroltunk nagy európai nőkönyvtárakat, infor-

mációs központokat abból a célból, hogy képet 

kapjunk arról, mennyire tájékozottak a szakembe-

rek ezekről az adatbázisokról. A válaszokból kide-

rül, hogy az ismertség csekély, 20% alatt van a 

legismertebb adatbázis is (10. ábra). 
 

Valószínű, hogy ez a megnyilvánuló ismertség is 

csak annak köszönhető, hogy a Publika Nők 

Könyvtára programunkban megrendezett vitafóru-

mon ismertettük ezeket az adatbázisokat és publi-

káltunk is a tevékenységükről. Ez az ismertség 

bizonyára fokozódhat, ha fejlődnek a nőtémában 

nyújtott könyvtári információs szolgáltatások és 

szükség lesz külföldi forrásokra 

 

A Nők Könyvtára programban megfogalmaztunk 

egy együttműködésre épülő nőinformációs adatbá-

zis kritériumait. A tervezett rendszernek a MAGNA 

munkacímet adtuk. 

 

A MAGNA – MAGyar Nőinformációs Adatbázis-

rendszer tartalma: az európai gyakorlatnak megfe-

lelve mindazon archív és kurrens dokumentum, 

nyomtatott, digitális, audiovizuális stb. formában, 

amelyek a nőkérdéssel, a női egyenjogúsággal, a 

nők kulturális örökségével foglalkoznak, elméleti 

és gyakorlati ismereteket tartalmaznak, amelyek a 

tanulást, képzést segítik, kutatást, oktatást, egyéni 

életvitelt elősegítve. Társadalmi cél: az egyenlőség 

elve alapján a nők részvételének elősegítése min-

den társadalmi folyamatban. 

 

 
 

10. ábra A nagy európai nőkönyvtárak ismertsége 
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A MAGNA a rendszer együttműködésére épül. 

Vezetője egy központi intézmény (lehetőség sze-

rint egy országos könyvtár), amelyhez csatlakoz-

hatnak további szakadatbázisok (OMgK, OEK 

stb.). A felmérésben megkérdeztük a könyvtáros, 

információs szakembereket, mi a véleményük az 

ismertetett adatbázis hasznosságáról, használha-

tóságáról.  A válaszok egyértelműen pozitívak, a 

válaszolók döntő többsége, 76 %-a szerint szük-

séges lenne egy ilyen adatbázis – rendszer létre-

hozása. 

 

A szakemberek döntő többsége használná, ha már 

működne a MAGNA adatbázis-hálózat, amint azt a 

11. ábra mutatja. A válaszolók 76%-a úgy nyilatko-

zott, hogy a MAGNA adatbázist szívesen vennék 

igénybe szolgáltatásaikhoz. E pozitív vélekedés 

mellett a MAGNA megvalósíthatóságában néhá-

nyan azonban kétkedésüket fejezték ki, elsősorban 

anyagi okokra utalva. 
 

Adatbázis létesítésének tervezésénél fontos 

szempont a használók elvárása. Az adatbázis 

kívánatos tulajdonságairól nyilatkozva a szakem-

berek döntően a tartalmi minőséget helyezték elő-

térbe, de fontosnak ítélték a magyar nyelvűséget is 

(12. ábra). 
 
 

 
 
11. ábra Használná-e a MAGNA adatbázis-hálózatot? 

 

 

Többen megfogalmazták azt is, hogy fontos lenne 

a nők számára könnyen elérhető, sokoldalú infor-

mációs rendszer működtetése, ami a mindennapok 

problémáinak megoldásához adna támogatást 

(jogi, gazdasági, családi téren, továbbképzés, sza-

badidő kihasználása stb.). A szakemberek utaltak 

arra is, hogy a felhasználók részéről is megnyilvá-

nult igény elérhető és könnyen kezelhető informá-

ciós szolgáltatásokra. 

 

 
 

12. ábra Melyek egy új adatbázissal szembeni elvárások? 
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A felmérés főbb eredményei az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

● A könyvtárak tevékenységében fontos helyet 

foglalnak el a tanulási szolgáltatások, amelyek 

mind tematikájukban, mind a módszereket te-

kintve változatos és érdekes képet mutatnak, a 

kérdezett tanulási szolgáltatásokban a közkönyv-

tárak részvétele dominál. 

● Speciálisan külön a nők számára kialakított 

könyvtári-információs szolgáltatást kevés könyv-

tárban nyújtanak. Jelenleg a hazai könyvtári 

szakemberek nem foglalkoznak a speciálisan 

megnyilvánuló/ megnyilvánulható női információs 

igények megismerésével, illetve a kielégítési le-

hetőségekkel. 

● A tanulási szolgáltatások hatékonyságának vizs-

gálatát a könyvtárakban rendszeresen nem al-

kalmazzák. Így csekély a szolgáltatások értéke-

lési lehetősége, a befektetett anyagi, szellemi 

energia megtérülésének vizsgálata, ellenőrzése, 

a megalapozott tervezési munka. 

● A könyvtárak nagyobb részében szakképzett 

munkatársak foglalkoznak a szolgáltatások irá-

nyításával, nagyobb részt azonban egy személy 

több szolgáltatást lát el. Képzettség tekintetében 

jelentős a szolgáltatásokkal foglalkozó, magas 

szinten képzett szakemberek aránya. 

● A szakemberek döntő többsége szerint szüksé-

ges lenne egy együttműködésre épülő nőinfor-

mációs adatbázis – rendszer létrehozása és in-

tézményi működtetése. Növelné a könyvtári in-

formációs szolgáltatások fejlesztési lehetőségét 

és hatékonyságát. 
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Új korszak a vízügyi szakfolyóiratok történetében 

Az Eötvös József Főiskola Könyvtára és a Magyar 

Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei Területi 

Szervezete közös szervezésében 2014. február 

12-én a főiskola könyvtárában előadást tartott Dr. 

Szlávik Lajos professor emeritus, és Fejér László 

c. főiskolai docens, A vízügyi szakfolyóiratok törté-

nete és jövője a digitalizálás korában címmel. 
 

Dr. Szlávik Lajos professzor úrnak köszönhetően 

2013 szeptemberétől három vízügyi folyóirat (Víz-

ügyi Közlemények, Hidrológiai Közlöny, Hidrológiai 

Tájékoztató) és az Országos Hidrológiai Vándor-

gyűlések tanulmányköteteinek teljes állománya 

elérhető az interneten, digitalizált formában (ösz-

szesen 300 évfolyam, mintegy 150 ezer oldal). 

 

A szakfolyóiratok történetében jelentős változást 

hozott a digitalizálás, a vízügyi szakfolyóiratok 

megjelenése a világhálón. Erről a témáról két kivá-

ló szakember tartott előadást Baján, a szép szám-

ban megjelent, elsősorban szakmai hallgatóság 

számára. Röviden bemutattam a két előadó szak-

mai, tudományos tevékenységét, hiszen hihetetlen 

gazdag, tartalmas életutakról beszélhetünk. 
 

Dr. Szlávik Lajos hidrológus, vízépítő mérnök, 

vízkészlet-gazdálkodási és hidrológiai szakmér-

nök, PhD tudományos minősítéssel rendelkezik (1. 

ábra). Dolgozott a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztériumban, vízügyi igazgatóságoknál, több 

egyetemen, főiskolán folytatott oktatói tevékenysé-

get, így az Eötvös József Főiskolán 20 éven ke-

resztül, igazgatóként, főiskolai tanárként, a Vízépí-

tési Vízgazdálkodási Intézetben tanszék-, majd 

intézetvezetőként, jelenleg is társadalmi tisztséget 

tölt be sok szakmai szervezetnél, mint például a 

Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-

tudományi Bizottságának tagja, a Magyar Hidroló-

giai Társaság elnöke, emellett a „Vízügyi Közle-

mények” főszerkesztője. Főbb kutatási területei: a 

hidrológia, árvízvédelem, vízgazdálkodás, vízügy-

történet. E témakörökben 276 publikációja jelent 

meg, melyből 25 könyv, illetve könyvrészlet, 

könyvfejezet. Egyedülálló, tartalmas, hihetetlen 

gazdag kutatási tevékenységet végzett az évek 

során. Sok-sok kutatási pályázat nyertese, projek-

tek irányítója volt, illetve jelenleg is a főiskola éle-

tében a legnagyobb TÁMOP pályázat vezetője. 

Számos kitüntetés, díj birtokosa. 

 
 

1. ábra Szlávik Lajos 
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Fejér László vízépítő mérnök, politológus, techni-

katörténész (2. ábra). Dolgozott múzeumvezető-

ként, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál fő-

osztályvezető-helyettesként, a Vízügyi Múzeum, 

Levéltár és Könyvgyűjtemény igazgatójaként. Je-

lenleg a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar 

Mérnöki Kamara Történeti Bizottságának elnöke, a 

„Vízügyi Közlemények”, a „Hidrológiai Közlöny” és 

a „Hidrológiai Tájékoztató” folyóiratoknak szer-

kesztőbizottsági tagja, a „Vízügyi Történeti Füze-

tek” c. kiadványsorozat szerkesztője. Főbb kutatási 

területei: a vízgazdálkodási társulatok története, a 

vízgazdálkodási politika, a vízügy és a társadalom 

kapcsolata a történelemben, kiemelkedő vízügyi 

személyiségek életrajza, vízi emlékek kutatása. 

Szerzőként és társszerzőként számtalan publiká-

ciója jelent meg. Számos kitüntetés, díj birtokosa. 
 

 
 

2. ábra Fejér László 

 

Mindkét előadó kitért a szaklapok történetére, a 

vízügyi szolgálat legrégibb, 135 éves folyóirata a 

Vízügyi Közlemények, valamint a Hidrológiai Tár-

saság immár 93 éves lapja pedig a Hidrológiai 

Közlöny. 

 

Az előadóktól hallhattuk, hogy a régebbi időkben 

sem volt zökkenőmentes a szakfolyóiratok megje-

lenése. A világháborúk idején és az azt követő 

szűkös években, az eltelt sok-sok évtized alatt is 

akadozott a kiadásuk. A hiányokat a mindenkori 

szerkesztők pótolták. A jelenlegi főszerkesztő, 

Szlávik professzor is megemlítette, hogy korábban 

és napjainkban is nehézséget jelent a Vízügyi Köz-

lemények megjelentetéséhez szükséges források 

előteremtése. A szaklap 2005 óta nem jelenik 

meg, még abban az évben egy Balaton külön-

számmal utoljára jelentkeztek. A főszerkesztő, 

Szlávik Lajos elkötelezett a vízügyi szakirodalom 

és gyarapítása tekintetében. Ezt a kéttucatnyi 

szakkönyv megírásával, szerkesztésével segítette. 

Bár a papíralapú könyvek, szakfolyóiratok hosszú 

távú megőrzését évszázadok igazolták, tudomásul 

kell vennünk a technika fejlődését, a digitális világ 

kihívásait. Szlávik Lajos méltán lehet büszke arra, 

hogy sikerült a legfontosabb hazai vizes folyóirato-

kat a világhálón mindenki számára elérhetővé 

tenni. 
 

Az Arcanum Adatbázis Kft. gondozza a fent emlí-

tett kiadványokat. Az Arcanum a hangsúlyt a tarta-

lomra helyezi, offline és online módon egyaránt 

publikálja az anyagait, a felhasználók legszélesebb 

körének biztosítva ezzel a hozzáférést. Olyan ki-

adványok sorát jelenteti meg, amelyek a jövő digi-

tális könyvtárának alapművei lehetnek, kultúrtörté-

neti értékűek, papíralakban nem, vagy csak nehe-

zen hozzáférhetők. Támogatják az egyes szakterü-

letek kutatóinak munkáját, új távlatokat és lehető-

séget nyitva meg számukra az alkalmazott innova-

tív technológiák révén. Az Arcanum és a főiskola 

könyvtárának honlapjáról is elérhető mindenki 

számára ingyenesen a folyóiratok teljes múltbeli 

állománya. A Vízügyi Közlemények elérhetősége: 

http://apps.arcanum.hu/vizugyi 

 

Szlávik professzor ismertette és be is mutatta az 

adatbázis használatát. A keresőrendszerrel a teljes 

szövegállományban kereshetünk, szerzőkre, bár-

milyen szóra, szótöredékre. A sokoldalú keresést 

biztosítja a kétrétegű Adobe PDF fájl, melyben a 

felső, látható rétegben az eredeti oldalak facsimile 

képe látható. A lap jogelődje a „Kultúrmérnöki Je-

lentések” volt ez is elérhető digitalizált formában. 

Ezt a lapot Kvassay Jenő alapította és szerkesztet-

te mint a hazai vízügyi szolgálat egykori vezetője, 

aki fontosnak tartotta a műszaki szakirodalom ápo-

lását, a vízüggyel kapcsolatos tudományos, mér-

nöki, közgazdasági, jogi kérdések tisztázása céljá-

ból. 11 év után a folyóirat 1890-től új címmel jelent 

meg. Az 1882. évi számát ebben évben 2014-ben 

sikerült az Országos Széchényi Könyvtárban meg-

találni, tehát elmondhatjuk, hogy tényleg a teljes 

állomány digitalizálása megtörtént. 

 

A Hidrológiai Közlöny megjelentetésének történe-

tébe Fejér László adott betekintést. A mindenkori 

http://apps.arcanum.hu/vizugyi
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szerkesztők felidézésével láthattuk, hogy hogyan 

járultak hozzá a lap fejlődéséhez. A jelenlegi fő-

szerkesztő, Dr. Vágás István professzor, évek óta 

átadta könyvtárunk számára az általuk digitalizált 

számokat, melyeket a honlapunkra feltettük és 

hallgatóink előszeretettel használtak. 2013-tól 

együtt jelenhetett meg a szakma 3 folyóirata digita-

lizált formában. A Hidrológiai Közlöny (http://apps. 

arcanum.hu/hidrologia) költségeit a kiadó MHT 

finanszírozta és finanszírozza, de már gondot oko-

zott a nyomdai és postai költségek előteremtése. 

 

A Hidrológiai Tájékoztató (http://apps.arcanum.hu/ 

hidrologia) kiadója szintén a MHT, évente egy 

alkalommal közzéteszi a szakterület tanulmányait, 

közleményeket, híreket, méltatásokat. A főszer-

kesztője Dr. Vitális György, aki 53 éve, az első 

számtól kezdve szervezi és szerkeszti a folyóirat 

megjelenését. 

 

A vándorgyűlésekről (http://apps.arcanum.hu/hidro 

logia) Szlávik Lajos beszélt és elmondta, az első 

Keszthelyen volt 1979-ben, két évre rá Pécsett és 

ezt követően szinte minden évben megrendezték. 

Baján két alkalommal szerveztek országos ván-

dorgyűlést (1995, 2009). Az elhangzott előadások 

sok segítséget nyújtottak szakdolgozatok megírá-

sához, az utóbbi években már nem nyomtatott 

formában, hanem CD-n jelentetik meg. Lehetővé 

teszik az érdeklődők számára a hazai vízgazdál-

kodás legújabb eredményeinek megismerését, 

hasznosítását. 

A nagy számban megjelent közönség előtt az elő-

adók nemcsak prezentációval tették szemléletessé 

előadásukat, hanem az 1956-os jeges árvíz eredeti 

dokumentumfilméből is bemutattak részleteket. Ez 

azért is volt a hallgatóság számára érdekes, mert 

ennek bajai vonatkozására is kitértek, és sokan nem 

ismerték ezt a filmet. A főiskolán lévő mikrofilmeket 

egy pályázat keretében digitalizálták és ebből az 

anyagból készült a néhány perces összeállítás. 

 

A tartalmas előadásokat nagy érdeklődéssel hall-

gatták a főiskola hallgatói, oktatói, a nyugdíjas 

kollégák és a könyvtárosok. Mindkét előadó kötő-

dik a bajai főiskolához, mivel részt vettek annak 

oktatói munkájában. Az előadásokat követően a 

hallgatóság kötetlen beszélgetés keretében továb-

bi részletekre volt kíváncsi. 

 

Az előadások témája azért is aktuális, mert a bajai 

főiskola műszaki képzésében a vízépítő mérnökök 

számára ez tananyag, tanulmányaikhoz köthető, 

és azért is fontos a vízről beszélnünk, mert a víz 

életünk, jövőnk meghatározója, természeti érték. 
 

Baja, 2014. III. 14-én. 

 

Majorné Bodor Ilona 

(Eötvös József Főiskola Könyvtára 

könyvtárigazgató) 
 
 

 

A Twitter átfogó vizsgálata 

A cikk szerzői a legátfogóbb tudományos tanul-

mányt készítették el a Twitterről. Kutatásuk során 

több mint 1100 tudományos tanulmány kivonatát 

vizsgálták meg 2007 és 2011 között, amelyek a 

Twitterre fókuszálták. A tudományos tanulmányok 

kivonatainak forrása a Scopus, a Web of Science, 

valamint a Google Scholar volt. 

 

A szerzők bemutatták a mikroblogolás kialakulá-

sát, amit a könnyű hozzáférhetőség és az olcsó 

mobil technológia elterjedése nagymértékben elő-

segített. A mikroblogolás a világhálón a 2000-es 

évek elején jött létre, amely lehetővé tette, hogy a 

használók azonnali válaszadásra legyenek képe-

sek, kommentálásokat fogalmazzanak meg és 

esetlegesen felerősítsék az aktuális események 

hatását. Tudományos kutatásuk csak ezt követően 

indult el. A szerzők megítélése alapján a Twitter 

2008-ra a legelterjedtebb felületté vált és azóta is 

vezető mikroblog. A felhasználók a gyorsabb 

kommunikációt 140 karakterlimiten belül valósít-

hatják meg. Megítélésük szerint a Twitter mára 

médiummá vált, mert az aktuális híreken, a politi-

kai eseményeken át a katasztrófákról egyaránt 

információt biztosít használói számára, viszont ez 

a nyitottság véleményük szerint visszaélésekre és 

a lehetőségek rosszra történő felhasználására is 

módot adhat, ami etikai kérdéseket vethet fel. 

 

A szerzők figyelembe vették a téma irodalmi átte-

kintését, amely magába foglalja a mikroblog és a 

Twitter szavak előfordulását a tudományos adat-

bázisok cikkeinek címében, kivonataiban és kulcs-

szavaiban, a mikroblogra megalkotott definíciókat, 

valamint a már korábban kialakított osztályozáso-

kat, amelyek esetében az első csoport a felhasz-

http://apps.arcanum.hu/hidrologia
http://apps.arcanum.hu/hidrologia
http://apps.arcanum.hu/hidrologia
http://apps.arcanum.hu/hidrologia
http://apps.arcanum.hu/hidrologia
http://apps.arcanum.hu/hidrologia
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náló tartománya, míg a második csoport az üzenet 

tartománya volt. Megállapították, hogy a korai ku-

tatások egyrészt a Twitterekben megjelenő üzene-

tek számát, a követőket és követések számát, a 

posztolások számát és posztok helyét, másrészt a 

Twitteren megjelenő témaköröket vizsgálták: mint 

például a társadalmi egészség, politika és kor-

mányzat, üzlet, oktatás és tanulás, újságírás, 

szemtanúi beszámolók. 

 

A szerzők elkészítették saját osztályozásukat is. 

Analizálták a kivonatokat és kialakítottak egy kere-

sési technikát a Twitterrel kapcsolatos tanulmá-

nyok beazonosítására és utána egy megalapozott 

kutatói megközelítést használtak az osztályozás és 

a prezentálás kivitelezéséhez. 

 

A szerzők a témával kapcsolatos irodalom átte-

kintésében a következő négy szempontot vették 

alapul:  

● az üzenet: a szöveg, amit a felhasználó beír 

vagy elküld, és a kapcsolódó metaadat, amikor 

elküldésre kerül az üzenet; 

● a felhasználó/használó: a mikroblogolási rend-

szerben megjelenő digitális személyiség kialakí-

tása, ami tartalmazhat információt arról, hogy a 

felhasználó kit követ; 

● a technológia: az üzenet küldéséhez szükséges 

hardverek és szoftverek; 

● a koncepció: felöleli a bevezetők áttekintését, 

értekezésdarabokat egészen beszámolókig. 

 

Foglalkoztak továbbá a tartományok (domén) és 

az adatok áttekintésével is, azok méretével, mély-

ségével és a tanulmányok hosszúságával. Tanul-

mányozták a tanulmányok osztályozáshoz kapcso-

lódó módszereket is. A kutatást minőségileg osztá-

lyozták a nyitott kódú elemzés használatával, ala-

pul véve a tanulmány címét és kivonatát a Miller-

féle technikával. Nyílt kódú elemzést választottak, 

mivel ez hozzájárult a koncepció körvonalazásá-

hoz, ahol a sorról sorra történő kódolási folyamat 

megjelöli az adatban fellelhető változásokat. 

 

Megállapították, hogy 1161 értekezésből 575 fóku-

szált a Twitterre és a mikroblogolásra, 550 tartal-

mazott említést a témával kapcsolatban. A mara-

dék 27 tanulmányban utalás van a Twitter kifeje-

zésre, de nem állnak összefüggésben a mikro-

blogolással, más témákkal viszont igen, mint pél-

dául az állatok hangjai. 

 

A tanulmányok teljes listáját a CentAUR-ban sorol-

ták fel, külön kategóriákban az alábbiak szerint: 

● azok a tanulmányok, amelyek a Twitterre fóku-

szálnak; 

● amelyek említik a Twittert, de nem fókuszálnak rá; 

● amelyek használják a Twitter szót, de nem állnak 

kapcsolatban a mikroblogolással. 

 

Az elemzés módszerei 

 

A kivonatokból 33 kutatási módszer volt eredetileg 

azonosítva, mint amelyet felhasználtak a publikált 

kutatásban. Az információk forrásaként szolgáló 

módszertanulmányok jelezték, hogy szükséges 

lenne a használt módszereket valahogy osztályoz-

ni. A kivonatok felülvizsgálata során észrevették, 

hogy néhány szerző sokkal több részletet adott a 

módszeréről, mint mások; és hogy van olyan kivo-

nat ahol csak referálást láttak, míg máshol a kuta-

tók végrehajtották a tartalmi és érzelmi területek 

elemzését is. 

 

A szerzők négy módszert alakítottak ki, mely az 

összes megközelítési formát felölelte: 

1. Elemző. Itt a kutatók néhány analízistípust haj-

tottak végre, például tartalom, adat, szemanti-

kus, közösségi hálózati analízisek; mennyiségi 

és minőségi megközelítésekkel. 

2. Tervezés és fejlesztés. Itt rendszereket alakítot-

tak ki és ajánlottak fel, ami lehetett felfedező, 

amely tartalmazott kísérletet, bemutatót, modellt 

vagy szimulációt, teljes tervezést és kivitelezést. 

3. Vizsgálat. Itt a szerző által elkezdett beszámoló 

és felmérés típusa jelenik meg, felölelve az 

alábbi megközelítéseket: például életrajz, eset-

tanulmány, esszé, etnográfia, értékelésinterjú, 

vizsgálat és tanulmány. 

4. Tudásfelfedezés, ahol a létező technikákat 

alkalmazták a mesterséges intelligenciakutatá-

sokból, a matematika és a statisztika területéről 

adatgyűjtés céljából, az adat és szövegbányá-

szat, valamint a természetes nyelv (szóhaszná-

lat) feldolgozása érdekében. Továbbá felölelték 

az új algoritmusok fejlődésének megközelítését. 

 

Az 575 tanulmányból álló csoport módszertani 

megközelítéséről a szerzők táblázatot készítettek. 

Számos kivonatban, két vagy három metodikai 

megközelítést használtak. E módszertani megkö-

zelítések egyike sem terjed ki azonban mind a 

négy megközelítésre. A módszerek kombinációjá-

val relatíve kevés esetben találkoztak, a leginkább 

említésre méltók a következők voltak: 

(1) A tudásfelfedezés módszereit használták: 

  24 tanulmány esetében analitikai módszer, 

  28 tanulmány esetében tervezés és fejlesz-

tés, 
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  7 tanulmány esetében mindkettő: analitikai, 

tervezési és fejlesztési 

(2) Vizsgálati módszereket használtak  

  15 tanulmány esetében analitikus, 

  11 tanulmány esetében tervezés és fejlesz-

tés. 

 

A leggyakrabban kombinált módszertani megköze-

lítés a tudásfelfedezés volt, ami magában foglalja 

a mesterséges intelligencia létező technikáit, a 

matematikát és a statisztikát. 

 

Szempontok 

 

A tanulmányokat kettőnél több aspektusból nem 

vizsgálták. Tisztán látszik, hogy a leginkább tanul-

mányozott terület az Üzenet volt, amely az üzene-

tek Twitteren történő cserélődését vizsgálta. A 

második leginkább kutatott a terület a Használó 

volt, amely vonatkozott a használó profiljára és az 

azt követőkre. Mind a 146 tanulmány együttesen 

vette figyelembe az Üzenetet és a Használót (80 

elsődlegesen az Üzenetre vonatkozik, 66 elsődle-

gesen a Használóra vonatkozik). Relatíve kevés 

dolgozat tanulmányozza a technológiát és későbbi 

továbbfejlesztésüket, amely talán a Twitter védett és 

limitált természetéből adódik. Az eredményeik 

összhangban vannak Cheong és Lee munkájával, 

amely megállapította, hogy a legtöbb Twitter alapú 

kutatás az üzenetre koncentrál. A cikk írói úgy ta-

pasztalták, hogy a szerzők egyaránt foglalkoznak az 

üzenettel, és a felhasználóval: kombinálva azt, hogy 

mit mondanak az emberek és, kik ezek az emberek. 

A kutatás módszere ebben a tanulmányban a kü-

lönböző aspektusok vizsgálatára koncentrált. 

 

A szerzők megállapításai alapján a technikai tanul-

mányok legtöbbje a tervezés és a fejlődés módszer-

tanából közelített. Megállapították, hogy a tanulmá-

nyok legtöbbje a kísérleti módszeren alapult, ezek 

beszámolókat tartalmaznak a rendszerről. Az üze-

netközpontú tanulmányok legtöbbje pedig a terve-

zés és a fejlesztés megközelítést alkalmazták. 

 

Az adatok 

 

A legtöbb Twitter-fókuszú kivonat (több mint 80%) 

nem adott semmilyen mennyiségi információt az 

adatokról, amelyek használva voltak a tanulmány-

ban és arról sem, hogy az hogyan lett összegyűjtve. 

 

A tartomány 

 

A korábbi kutatások több mint 280 kategóriát alakí-

tottak ki a domének osztályozására. A szerzők 

újrakezdték a tartományok kategóriáinak kialakítá-

sát, és ennek alapján 13 kategóriát hoztak létre: 

  1. Üzlet: amely az összes kereskedelmi témát 

lefedi, beleértve a PR-t és marketinget. 

  2. Osztályozás: azon tanulmányokat öleli fel, 

amelyek beazonosítanak bármely mintát és 

csoportot, beleértve az intelligenciát is. 

  3. Kommunikáció: a kommunikációnak széles az 

áttekintése, amely felöleli az egyének közötti 

kommunikációt, amely befolyásolhat másokat 

is, a médiát is beleértve.  

  4. Oktatás: oktatási szövegkörnyezetben történő 

használata, kezdve a formális egyetemi kör-

nyezettől, az általános társadalmi tudatossá-

gig, tanulásig. 

  5. Vészhelyzet: amely tartalmazza a váratlan 

körülményeket, ami magában foglalja a ka-

tasztrófákat és a földrengéseket, valamint az 

árvizeket. 

  6. Földrajz: felöleli a helyet, a nevesített orszá-

gokat, kultúrát és politikai szempontokat a 

használó lakhelye mentén. 

  7. Egészség: minden egészségügyi és orvosi 

ügyet. 

  8. Könyvtárak: beleértve az archívumokat és a 

tárhelyeket (raktárakat) is. 

  9. Nyelvészet: beleértve a mondattant, jelentés-

tant és szentimentalizmust, kulturális proto-

kollt, és a használatát a többnyelvű kommuni-

kációkban. 

10. Kutatás: tartalmazza az ajánlókat, a felismeré-

si trendeket valamint a kézi (egyéni), vagy au-

tomatizált kutatást is.  

11. Biztonság: beleértve a SPAM-eket, az auto-

mata tweetterek használatát (bot), valamint a 

meghatalmazásokat a megbízhatóság és a 

személyazonosság szempontjából. 

12. Technikai: felölelt területébe beletartozik a 

vizualizáció használata, a hálózatok, és a T. 

specifikus hashtag-ekik (#). 

13. Egyéb: az összes többi, ami a fenti kategóri-

ákba nem fért bele. 

 

Ezt követően a Twitter-fókuszú tanulmányokat újra 

kiosztották ezekbe a tárgykörökbe. Az 575 tanul-

mány tárgykörében megjelentek a hely kultúrájáról, 

politikájáról, sőt még a felhasználó fizikai elhelyez-

kedéséről szóló tanulmányok is. 91-ben a Földrajz 

volt a domináns tárgykör. A tanulmányokból 11 

kapcsolódott más tárgykörökhöz is, ebből 4 Vész-

helyzetről szóló tanulmány volt, melyekben bizo-

nyos helyeken történt balesetekről adtak informá-

ciót. Az Egyéb kategória az alábbi területekből 

tevődött össze: kisállatok és ruhák, celebek, jogi 

szemléletek tweetelése, ahol a kivonat túl általános 
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volt és egyik specifikus tárgykörbe sem voltak be-

oszthatók. Ezek a tárgykörök párhuzamban állnak 

más kutatók által meghatározott tárgykörökkel. 

 

Tárgykör, módszer, személetek 

 

Külön táblázatban foglalták össze az egyes tárgy-

körhöz százalékosan kapcsolódó Twitter-fókuszú 

tanulmányokat, amelyek mindegyik fajta módszert 

tartalmaznak, és minden nézőpontra kiterjednek. 

Figyelembe vették, hogy néhány tanulmányban 

egynél több módszert használtak, és hogy a mód-

szerek száma egy tárgykörben több lehet, mint 

100%. A Könyvtár tárgykörében 14-ből 12 tanul-

mány Vizsgálati módszertant alkalmaz, míg a többi 

módszert alig használja. Az Egészség tárgykörben 

31-ből csak 7 tanulmány adoptálta a Tervezés és 

Fejlődés módszerét. Hasonlóan kevés volt az Üz-

let tárgykörének használata. Az Egészséget és a 

Nyelvészetet tárgyaló értekezésekben a módszer 

nagy részben az Elemző módszerre épült, kb. 31-

ből 14 esetben és 44-ből 21-nél, ami mintegy 27%. 

Ez azt tükrözi, hogy mindkét tárgykörnél a kutatók 

gyakran elvállalták az adatok és a tartalom meny-

nyiségi és minőségi elemzését is. A Könyvtár 

tárgykörét nézve, egy kiugrást találtak, ahol 14-ből 

10 esetben a Koncepcióra koncentrálódik a tanul-

mány. Megállapították, hogy a Vészhelyzet tárgy-

kör az Üzenetre koncentrál, 23-ból 21 esetben, a 

61%-os átlaghoz viszonyítva, ami talán azt tükrözi, 

hogy vészhelyzeti esetben a Twitter képes arra, 

hogy gyors információt nyújtson, míg a hagyomá-

nyos hírszolgáltatások nem elég gyorsak, vagy 

egyáltalán nem is elérhetők. 

 

A szerzők felhasználták a Pearson-féle korrelációt, 

mely két változó kapcsolatát méri. A korreláció 

értéke mindig +1 és -1 között mozog, ahol a pozitív 

érték azt mutatja, hogy az egyik változó együtt 

növekszik, míg a negatív érték azt jelzi, hogy ha az 

egyik érték növekszik, a másik csökken. Megálla-

pították egyrészt, hogy láthatóan erős kapcsolat 

van a tudás-felfedezés módszere és az üzenet 

tanulmányozása között, aminek feltehetően az az 

oka, hogy a tudás-felfedezéses módszere alkal-

mas arra, hogy nagy mennyiségű adathalmazt 

kezeljen és hogy az üzenetek egy hatalmas meny-

nyiségű információ forrásai, másrészt, hogy szin-

tén erős a kapcsolat a felhasználó és a Tervezés 

és Fejlesztés módszere között. Ábra mutatja be a 

kapcsolódó adatokat különböző formában úgy, 

hogy feltérképezi a tanulmányok számát minden 

tárgykörben, ami használja a Tudás Kutatás mód-

szert ellenben, azok tanulmányok számával, ahol 

az Üzenetre fókuszálnak elsősorban; a második 

sorozatban egy hasonló összehasonlítás van: 

megvizsgálják azon tanulmányok számát, melyben 

a Tervezés és Fejlődés módszerét alkalmazzák, 

összehasonlítva azokkal az értekezésekkel, ahol a 

felhasználón van a hangsúly. 

 

A tárgykörök jellemvonásai 

 

A Twitter fókuszú tanulmányok tárgyköreinek 

használták elemzésénél a szerzők a TAPoP szö-

vegelemző portált és a Voyant eszköztárat hasz-

nálták. Megállapították, hogy minden csoportban a 

leggyakrabban használt szó a twitter volt. Táblázat 

mutatja a 10 leggyakrabban használt szót. Az ösz-

szekombinált csoportokat, melyek további csupa-

szítást igényelnének és a kiválasztás után létrejött 

listát külön táblázat mutatja. Megállapították, hogy 

a „hálózat” szó a lista tetején van, mivel gyakran 

szerepel a kivonatokban a „közösségi” szó az 

alábbi kifejezésekben: közösségi hálózat, közös-

ségi Érdekesség, hogy az „új” szót két tárgykörben 

használták: Könyvtár, Technológia, ahol az új 

megközelítésekkel volt összekapcsolható. Ez eltér 

az „új” szó Kommunikációban használt jelentésé-

től, mivel itt aktuális eseményekre utalt. A Keresés 

és Biztonság tárgykörök átfedik a Web és Tartalom 

kategóriákat ugyanúgy, mint az általános szavak, 

amelyek kifejezik, hogy a kutatók csak részben 

érdeklődnek ilyen anyagok iránt. 

 

Végső következtetések 

 

A tanulmány a legátfogóbb tudományos munka 

ebben a témakörben, ami több mint 1000 kivonat 

áttekintését tartalmazza. A Twitter fókuszú tanul-

mányok 3 dimenzióra bonthatók: 

1. Aspektus, 2. Módszer és 3. Tartomány 

és módszertani szempontból négy csoportra osztá-

lyozhatók: 

1. Elemzés, 2. Tervezés és Fejlesztés, 

3. Vizsgálat, 4. Tudásfelfedezés. 

 
/WILLIAMS, Shirley A. – TERRAS, Melissa M. – 

WARWICK, Claire: What do people study when they 

study Twitter? Classifying Twitter related academic 

papers. = Journal of Documentation, 2013. 3. sz. p. 

384−410./ 

(Sörény Edina) 
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Megnyílt az Országgyűlési 

Könyvtár 

 

Korszerűbb szolgáltatásokat kapnak és kényelme-

sebben kutathatnak az Országgyűlési Könyvtár 

megújulásával annak felhasználói − mondta pén-

teken, az intézmény felújítás utáni megnyitóján 

Kövér László házelnök. 

 

Mint felidézte: a rendszerváltoztatást követően az 

Országgyűlési Könyvtár szélesre tárta kapuit a 

nyilvánosság előtt, és magas színvonalú szakmai 

szolgáltatással segítette a törvényhozás munkáját. 

 

„Ma már a könyvtárak sokkal inkább információs 

központok, nemzedékek által felhalmozott tudás-

anyag gyűjtői, rendszerezői, terjesztői, a nemzeti 

kultúra őrzői” – mutatott rá az Országgyűlés elnö-

ke. 

 

Kövér László hangsúlyozta: a mostani ciklusban 

megújult Magyarország, benne az Országgyűlés, 

felújították az Országházat, korszerű látogatóköz-

pont jön létre, újranyílik a parlamenti múzeum, és 

mindezek mellett nem maradhatott ki az Ország-

gyűlési Könyvtár megújítása sem. 

 

A könyvtár átalakításával a felhasználók korszerű 

szolgáltatásokat kapnak, kényelmesebb körülmé-

nyek között kutathatnak, több az olvasótermi hely, 

számos kötettel, többek közt jelentős idegen nyel-

vű szakirodalommal bővült a kézikönyvtár, mind-

ezek mellett a digitalizált dokumentumokat vala-

mennyi magyar olvasó kutathatja – mondta el Kö-

vér László, majd emlékéremmel és emléklappal 

köszönte meg mindazok munkáját, akik szerepet 

játszottak a könyvtár megújításában. 

 

Bellavics István, az Országgyűlés Hivatalának 

közgyűjteményi és közművelődési igazgatója fel-

idézte, az Országgyűlés elnöke 2012-ben ideigle-

nes bizottságot hozott létre a könyvtár megújítása 

érdekében, majd a grémium javaslatai nyomán 

ment végre az intézmény működési struktúrájának 

és térszerkezetének megújítása. 

 

A nagyolvasót Steindl Imre eredeti tervei alapján, 

az 1902-es állapotnak megfelelően állították visz-

sza, így a teremnek csaknem duplájára nőtt a be-

fogadóképessége és 5000-ről 30 ezerre nőtt a 

szabadpolcos könyvek száma. 

 

Sor került az állomány frissítésére is – közölte az 

igazgató, hangsúlyozva azt is, hogy a távoli elérést 

és a helybenhasználatot ugyanolyan fontosságú-

nak tekintik. 

 

/metropol.hu, 2014. márc. 28./ 

 
 

A Szultán ajándéka. Négy corvina 

a Szeráj könyvtárából 

 

Országos Széchényi Könyvtár, 2014. április 26 – 

május 6. 

 

A kiállításra a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyv-

fesztivál alkalmából kerül sor, melynek díszven-

dég-országa Törökország lesz. A tárlat megrende-

zésével az Országos Széchényi Könyvtár a török 

kulturális élet Magyarországra látogató jeles képvi-

selői és a török-magyar kulturális kapcsolatok előtt 

kíván tisztelegni. 

 

A négy kódex, Szent Ágoston, a történetíró 

Polybios, a komédiaszerző Plautus és a humanista 

Trapezuntius művei, kiválóan reprezentálják az 

egész egykori Corvina Könyvtárat, hiszen található 

közöttük itáliai kézirat, de olyan is, amely a Mátyás 

alatt létesített budai könyvmásoló- és miniátor-

műhely munkája. Három kódex eredeti, pompás 

bársonykötését viseli, amely szintén a budai mű-

hely könyvkötőjének mesterségbeli tudását dicséri, 

aki Mátyás reprezentatív könyvtára számára egye-

di kötéstípust fejlesztett ki. 

 

A 15. századi kódexek mellett további eredeti török 

kéziratok is kiállításra kerülnek a Széchényi 

Könyvtár anyagából. Mindemellett megtekinthető 

lesz az „Isztambuli antifonálé” másolata is. Ez 

utóbbi eredetijét Isztambulban, a Topkapi Szeráj-
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ban őrzik. Az 1360 körül készült kódex az Anjou-

kori magyar könyvkultúra kimagasló emléke. 

 

A kiállításon az eredeti corvinák megtekintése 

mellett facsimile- és digitális corvinák lapozgatásá-

ra is nyílik lehetőség. 

 

A magyarok több évszázados álma vált valóra, 

amikor 1869-ben Abdul Aziz szultán négy kódexet 

ajándékozott Ferenc Józsefnek Corvin Mátyás 

egykori könyvtárából. A diplomáciailag kiemelkedő 

eseményre akkor került sor, amikor a császár a 

Szuezi-csatorna megnyitása alkalmából tisztelgő 

látogatást tett a szultánnál Isztambulban. Ferenc 

József szintén diplomáciai gesztusként − hiszen 

csupán két év telt el a magyarokkal való kiegyezés 

óta – gróf Andrássy Gyula közvetítésével a négy 

pompás díszkódexet a Széchényi Országos 

Könyvtárnak ajándékozta. 

 

Az ajándékozás nem csupán kulturális esemény 

volt, hanem fontos szimbolikus szerepet játszott az 

Osztrák-Magyar Monarchia és a Török Császárság 

egymáshoz való közeledése során. Ezt követően 

megélénkültek a diplomáciai kapcsolatok a két 

birodalom között, a Monarchia tudósai előtt pedig 

megnyíltak, kutathatóvá váltak a Szeráj gyűjtemé-

nyei. 

 

/facebook, https://www.facebook.com/events/6048676 

36249752/ 

 
 

Átadták a sárospataki 

nagykönyvtárat 

 
Megújult a Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára, a több 
mint 116 millió forintból megszépült létesítmény 
szerdai átadásán Halász János kultúráért felelős 
államtitkár egyebek mellett azt mondta, hogy ez a 
könyvtár nemcsak Sárospataknak, hanem az 
egész országnak fontos. 

 

Könyvek a megújult sárospataki református nagy-

könyvtárban, amelyet 2014. április 2-án avattak fel.  

A politikus az eseményen úgy fogalmazott: a pata-

ki diákokkal az ország valamennyi szegletében 

lehet találkozni, a sárospataki oktatás, az itteni 

kultúra „valóságos fellegvár”. 

 

Halász János szerint Sárospatak úgy tartja életben 

a múltat, a hagyományokat, hogy azt nem fél 

megújítani, ennek köszönhető, hogy a városról 

 

soha nem lehet múlt időben beszélni. Mint mondta: 

a pataki református kollégium mint korábban, most 

is szemléletet, identitást, életen át tartó értékrendet 

ad. 

 

A Sárospataki Református Kollégium egy egysé-

ges, de többcélú intézmény, amely magába foglal 

gimnáziumot, általános iskolát és diákotthont, teo-

lógiai akadémiát, valamint közművelődést szolgáló 

közgyűjteményt. Ez utóbbin belül működik az isko-

lamúzeum és a nagykönyvtár. 

 

A több mint 480 éves múltra visszatekintő kollégi-

um az egyik legrégebbi református intézmény Ma-

gyarországon, kiemelt műemléki védettséggel bír. 

A könyvtár a kollégium alapításával egy időben, 

1531-ben kezdte meg működését, a Nagykönyvtár 

pedig Pollack Mihály tervei alapján 1834-ben ké-

szült el. A magyar történelem jeles személyiségei-

nek (protestáns főnemesi családoknak, a Rákó-

cziaknak, Dobóknak, Lorántffyaknak) adományait, 

értékes kiadványokat is tartalmazó gyűjtemény 

jelenleg több mint 440 ezer darab könyvből, kéz-

iratból áll. Különösen értékes teológiai, filozófiai, 

irodalmi, nyelvészeti, társadalomtudományi és 

történelemi témájú könyvek találhatók itt. 

 

Oroszországból pedig 2006-ban kerültek vissza a 

második világháború után odaszállított könyvek a 

sárospataki vitrinekbe. 

 

Az évtizedek óta halogatott felújítását az elmúlt 

évben kezdték el. Megújult egyebek mellett a 

könyvtár nagytermének intarziás parkettája, resta-

urálták a fa karzatot és oszlopsorait, a mennyezet 

festményeit, felújították a könyves szekrényeket. 

 

(Fotó: MTI) 

 

/metropol.hu, 2014. ápr. 2./ 

 
 

https://www.facebook.com/events/604867636249752/
https://www.facebook.com/events/604867636249752/
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Elengedhetetlen a digitális 

írástudás a munkaerőpiacon 

 

A 15 év feletti magyar lakosság 42 százaléka még 

soha nem használta az internetet, pedig a digitális 

írástudás ma már a munkaerőpiacon való elhe-

lyezkedés és az egyéni életminőség szempontjá-

ból is nélkülözhetetlen – a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium (NFM) közleménye szerint ezt hang-

súlyozta Solymár Károly Balázs infokommuniká-

cióért felelős helyettes államtitkár egy csütörtöki 

budapesti szakmai konferencián. 

 

A probléma kezelésére életre hívott eMagyar-

ország-pontokból jelenleg mintegy 1600 működik, 

többségük az 5000 alatti lélekszámú települése-

ken. A felmérések alapján a hálózat egységeit 

hetente 50-60 ezren látogatják – ismertette a he-

lyettes államtitkár. 

 

A tárca közleménye szerint Solymár Károly Balázs 

azt is elmondta: a hálózati feltételek ugrásszerű 

javulása ellenére a háztartások harmadában még 

mindig nem fizetnek elő az internetre. Ennek okai 

túlnyomórészt már nem az anyagi lehetőségekben 

keresendők, hanem belső, tudásbeli és motivációs 

tényezőkben. 

 

A helyettes államtitkár szerint a gátak lebontásáért 

sokat tudnak tenni a mindenki számára nyitott 

könyvtárak, az infokommunikációs eszközöket és 

tartalmakat jól ismerő könyvtárosok. A könyvtárak 

jelentőségét a közhiedelemmel szemben nem 

csökkenti, hanem növeli a digitális világ – hangsú-

lyozta. 

 

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy 467 

eMagyarország pont könyvtárban működik, az 

együttműködés a kezdetektől kiváló. 

 

Az NFM tájékoztatása szerint az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség egyhetes országos rendez-

vénysorozatán országszerte csaknem kétezer 

program várta a közönséget. A Könyvtári Fiesta 

hét napja alatt összesen 470 település több mint 

500 regisztrált intézményének programjaira láto-

gathattak el az érdeklődök. 

 

/http://www.szakszervezetek.hu, 2014. március 31./ 

 

(Fonyó Istvánné) 
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