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Kérdések és válaszok
a NAVA-ról

Mi a NAVA?

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
feladata a magyar mûsorszolgáltatói köteles-
példányok összegyûjtése, megõrzése és kezelé-
se: az intézmény tárolja, feldolgozza és vissza-
kereshetõvé teszi az országos földfelszíni terjesz-
tésû televízió- és rádióadók magyar gyártású és
magyar vonatkozású mûsorait.
Mit szolgáltat?

Az intézmény alapszolgáltatása, hogy gyûjte-
ményéhez on-line hozzáférést biztosít úgyneve-
zett NAVA-pontokon keresztül. NAVA-pontok
magyarországi könyvtárak, oktatási tevékenysé-
get folytató intézmények, muzeális intézmé-
nyek, kép- és hangarchívumok lehetnek – a
NAVA-ban tárolt mûsorszámok az ezekben
az intézményekben elhelyezett számítógépe-
ken tekinthetõk, illetve hallgathatók meg,
oktatás és kutatás céljából.
Mi a különbség a

NAVA és az NDA

között?

A NAVA a
magyar audiovi-
zuális kötelespél-
dány archívum,
míg az NDA az
interneten elérhe-
tõ magyar nyelvû
és magyar vonat-
kozású kulturális
tartalmakat (pl.
virtuális könyvtá-
rak, múzeumok,
archívumok stb.
digitális doku-
mentumait) kata-
logizálja, s egy
közös keresõfelü-
leten közvetlenül
teszi azokat elér-
hetõvé.

Mekkora az állománya jelenleg?

Ma megközelítõleg harmincezer órányi mû-
sort tartalmaz.
Miként mûködik?

A NAVA teljes egészében digitális rendszer,
szerverei ún. kollokációs központban helyezked-
nek el, a feldolgozói, illetve szakmai munka a
Millenáris parkban található NAVA-irodában fo-
lyik. A NAVA a teljes 24 órás mûsorfolyamot
digitálisan rögzíti, és ebbõl válogatják ki a mun-
katársak a feldolgozandó mûsormennyiséget, azaz
a törvény által meghatározott kötelespéldányt. A
formátumok kiválasztásánál alapelv, hogy az
elérhetõ minõség kövesse a mindenkori mûsor-
szórás által biztosított sugárzási minõséget, illet-
ve tegye lehetõvé az internetszolgáltatók által
széles körben biztosított sebességen történõ szol-
gáltatást. A NAVA követi a nemzetközi (lehetõ-
ség szerint nyílt) szabványokat, ajánlásokat, kez-
deményezéseket, így lehetõvé teszi a más archí-
vumokhoz való egyszerû kapcsolódást.
Folyamatos-e az anyagátadás a közszolgálati mé-

diumoktól?
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A NAVA gyûjtõkörébe tartozó csatornák a
kötelespéldány mûsorokhoz tartozó és a NAVA
törvény által elõírt metaadatokat adják át a NAVA
feldolgozó munkatársainak. Az anyagok rögzítését
a NAVA maga végzi.
Mi a helyzet a kereskedelmiekkel? Kapnak tõlük

mûsorokat?

Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA köz-
vetlenül a mûsorszórásból rögzíti a kereskedelmi
csatornák esetében is.
Van-e fennakadás akár az egyik, akár a másik tí-

pusnál? Hogy lehet megszüntetni, ha van?

A mûsorok rögzítését a NAVA 24 órában vég-
zi. Ha ez technikai akadályok miatt vagy egyéb
okból nem lehetséges, a mûsorszámot a mûsor-
szolgáltató a NAVA felszólítására legkésõbb hat-
van napon belül külön hordozón köteles rendelke-
zésre bocsátani.
Milyen szerepet szánnak a könyvtáraknak a tárolt

anyag közvetítésében?

A nyilvános szolgáltatást nyújtó könyvtárak az
egyik kiemelt célcsoportja a NAVA-nak. A szer-
zõi jogi törvény ugyanis a könyvtárak számára biz-
tosítja a szabad hozzáférés lehetõségét oktatás és
kutatás céljából zárt, dedikált hálózaton keresztül.
Milyen módon kapcsolódhatnak a könyvtárak a

NAVA-hoz?

A Nemzeti Audiovizuális Archívum anyaga-
ihoz külsõ elérési pontokról is hozzá lehet férni.
Ezek az ún. NAVA-pontok, amelyek on-line re-
gisztrációt és egy nyilatkozat cégszerû aláírását
követõen engedélyezett hozzáférést kaphatnak az
archívumban található kép- és hanganyagokhoz,
amennyiben könyvtári szolgáltatás keretein be-
lül oktatási és kutatási célból kívánják dedikált
hálózaton keresztül megjeleníteni a NAVA gyûj-
teményét. NAVA-pontokká válhatnak nyilvános

szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai okta-

tás célját szolgáló intézmények, muzeális intéz-
mények, levéltárak, valamint kép- és hangarchí-
vumok.
Hogyan népszerûsítik a szolgáltatást részben a

„közvetítõk”, részben a használók körében?

A honlap átalakításával a már mûködõ NAVA-
pontok számára külön felületet, fórumot biztosí-
tunk a könnyebb és közvetlenebb kommunikáció
és segítségnyújtás érdekében.

Szóróanyagot készítettünk az aktív NAVA-pont-
jaink számára, amelyen keresztül felhívhatják a
látogatók, felhasználók, hallgatók figyelmét az in-
tézményen belül mûködõ térítésmentes szolgálta-
tásra, amelyet a NAVA biztosít.

További információk, regisztráció: www.
nava.hu


