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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Olvasószolgálati Szekció 2010. február 
24-én Kazincbarcikán, az Egressy Béni
Könyvtárban rendezett szakmai napján két
olyan téma volt a programban, amely a
könyvtáros szakma egészét érinti és aktuali-
tása révén minden bizonnyal széles érdeklõ-
désre tarthat számot. Az egyik elõadás a
szerzõi jogról, a másik a Márai-pogramról
szól.

Bokrosné Stramszky Piroskának, az MKE
Olvasószolgálati Szekció elnökének és
Molekné Kõrösi Beatrixnak, a szekció titká-
rának, egyben a rendezvény házigazdájának
köszöntõje után elõször Amberg Eszternek,
a Könyvtári Intézet Kutatási és szervezet-
fejlesztési osztálya munkatársának elõadá-
sát hallgattuk meg Könyvtári szolgáltatás
kontra szerzõi jog. A szerzõi jogi törvény
könyvtárakat érintõ változásai címmel.

Amberg Eszter elõadásában összefoglalta
mindazokat a szerzõi jogra vonatkozó tör-
vényi szabályozásokat, amelyek nap mint
nap érintik munkánkat, szólt azokról a
problémákról, amikor a szerzõi jog gátjaiba
ütközünk, megmagyarázta, elemezte azokat
a jogszabályokat, amelyek átszövik min-
dennapi könyvtári tevékenységünket. 

2008 decemberében immáron negyedszer
módosult a szerzõi jogról szóló 1999. évi

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.). 
A könyvtárakat a módosítás három terüle-
ten érinti: átalakult a nyilvános haszonköl-
csönzésre vonatkozó szabályozás, egyér-
telmûbbé vált a belsõ intézményi célú 
másolásra vonatkozó szabályozás, és kiala-
kították az árva mûvek felhasználására vo-
natkozó engedélyezési eljárást.

Az Szjt. kimondja, hogy a szerzõ kizá-
rólagos jogai közé tartozik, hogy mûvét 
terjessze, és ez a joga kiterjed a mû egyes
példányainak nyilvános haszonkölcsönbe
adására is.1 Jelenleg a 2006/115/EK irány-
elv határozza meg a tagállamokban a szer-
zõket megilletõ kölcsönzési jogdíjak rend-
szerét, amelynek alapelve, hogy a szerzõ
mûvének közkönyvtári kölcsönzéséért el-
lentételezésben részesül. Tekintettel arra,
hogy 2004. május 1-je óta Magyarország is
tagja az Európai Uniónak, a nyilvános ha-
szonkölcsönzési jogdíj bevezetése hazánk-
ban is elkerülhetetlen.

A törvény eddig a nyilvános szolgáltatá-
sokat nyújtó könyvtáraknak szabad felhasz-
nálást adott a mûvek egyes példányainak
haszonkölcsönbe adását illetõleg, vagyis a
szoftvereket, CD-ROM-okat kivéve, nem
kellett engedélyt kérni a szerzõtõl vagy jog-
díjat fizetni a hangfelvételben foglalt mû és
a filmalkotás haszonkölcsönbe adása esetén

Egyre többen érdeklõdnek a haladó isme-
retek iránt.

A könyvtárosi kompetenciák köre folya-
matos fejlesztést igényel.

A sikeres programok titka talán ennyiben
foglalható össze: jó témafelvetés; figyelem-
felkeltõ címválasztás; jó idõpontválasztás.

Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a
fiesta tárgyévi tematikáját érdemes lenne
hamarabb közzétenni, alkalmazkodva a he-
lyi sajtó átfutási idejéhez, és valamelyes
kritikaként, hogy a programok gyakran ne-
hezen sorolhatók be a fiesta hivatalos olda-
la által felkínált kategóriákba. Fodor Péter
az IKSZ elnökeként a zárókonferencián
mindkét felvetésre fogadókész volt.

Végezetül kis összekacsintásként ezzel, a
könyvtárosok számára talán elégtételt jelen-
tõ külföldi reklámmal zárom soraimat, jó ha
tudjuk, a Google mögött is ott áll egy
könyvtáros: www.insideyoursearch.com.
Valóban nem árt, ha van, aki szakértelem-
mel navigál az információtengerben… ■

Amit a szerzõi jogról és a Márai-programról megtudtunk

✒✒    Nemes Erzsébet

Ferencváros



sem. Most viszont kell! Azokban a könyvtá-
rakban, ahol bérbe adták a filmeket (értsd:
példányonként díjat számítottak fel), ez
nem jelent különösebb változást, eddig is
engedélyt kellett kérni a jogosulttól. Azok-
ban a könyvtárakban viszont, ahol beiratko-
zási díj ellenében kölcsönözték e mûveket,
a jogszabályváltozás értelmében most enge-
délyt kell kérni a szerzõtõl a nyilvános ha-
szonkölcsönzésre vonatkozóan, és jogdíjat
kell fizetni.

A törvény módosítása értelmében a nyil-
vános haszonkölcsönzést végzõ könyvtá-
rakban haszonkölcsönzés útján terjesztett
irodalmi mûvek és kottában rögzített zene-
mûvek szerzõit a haszonkölcsönbe adásra
tekintettel megfelelõ díjazás illeti meg. Az-
az itt az irodalmi mûvek és a kottában 
rögzített zenemûvek nyilvános haszonköl-
csönzéséhez nincs szükség a szerzõ engedé-
lyére, de megfelelõ díjazás illeti meg õket.
A jogalkotó csak az országos szakkönyvtá-
rakat mentesíti a díjfizetés alól.2 A díjat a
kultúráért felelõs miniszter által felügyelt
költségvetési fejezet külön törvényi soron
biztosított keretébõl kell megfizetni; errõl a
miniszter gondoskodik. Tehát nem a könyv-
tárak költségvetését terheli majd a jogdíj
megfizetése!

A díjat a kölcsönzések száma alapján kell
felosztani. A díj megállapításához és felosz-
tásához szükséges adatok, valamint az adat-
szolgáltatásra kötelezett könyvtárak körét
külön jogszabály állapítja majd meg. Az
Szjt. értelmében 2011. január 1-jétõl kell
gyûjteni a díj megállapításához és felosztá-
sához szükséges adatokat, amelyek alapján
a díjakat 2012-ben kell elõször felosztani.

A belsõ intézményi célú másolásra vo-
natkozó szabályozás egyértelmûbbé vált.
Kiemelendõ, hogy megszûnik a saját pél-
dányról való többszörözés megszorítása, to-
vábbá teljesen elválik egymástól a tudomá-
nyos kutatási és az archiválási célú többszö-
rözés. Az Szjt. 35. § (4) bek. értelmében a
nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár,
iskolai oktatás célját szolgáló – 33. § (4)
bek. – intézmény, muzeális intézmény, le-
véltár, valamint a közgyûjteménynek minõ-
sülõ kép-, illetve hangarchívum a mûrõl
másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés

vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem
szolgálja, és

a) tudományos kutatáshoz vagy archivá-
láshoz szükséges,

b) nyilvános könyvtári ellátás vagy a 
38. § (5) bekezdésében meghatározott fel-
használás céljára készül,

c) megjelent mû kisebb részérõl, illetve
újság- vagy folyóiratcikkrõl belsõ intézmé-
nyi célra készül, vagy

d) külön törvény azt kivételes esetben,
meghatározott feltételekkel megengedi.

Az Szjt. 40. §-a szerint a szabad felhasz-
nálás körében többszörözött példányok – a
könyvtárközi kölcsönzés kivételével – nem
terjeszthetõk a szerzõ engedélye nélkül.
Korábban például nyilvános könyvtári ellá-
tás céljából csak saját példányról készülhe-
tett másolat, és elvileg ez a másolat csak a
könyvtárközi kölcsönzésre volt felhasznál-
ható. Most azonban a nyilvános könyvtári
ellátás keretében többszörözött példányok a
nyilvános haszonkölcsönzés során osztják
az eredeti példányok sorsát, nincs különb-
ség eredeti és másolt mûpéldány között.

Az Szjt. új, az úgynevezett „árva mûvek“
jogszerû felhasználására vonatkozó eljárási
szabályai a törvény 57/A és 57/D §-ában ta-
lálhatók. Árva mûvek azok, melyeknek a
szerzõje ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodik. Konkrétabban árva mûnek mi-
nõsülnek azok a mûvek, amelyek még szer-
zõi jogi védelem alatt állnak, de nem isme-
rik szerzõjüket, vagy nem tudják, hol 
tartózkodik a jogosult.

A jogalkotó a Magyar Szabadalmi Hiva-
talt (továbbiakban: MSZH) jelöli ki a fel-
használási engedélyek kiadására. Az MSZH
csak abban az esetben ad engedélyt a kérel-
mezõnek (pl. a könyvtárnak), ha az megtet-
te az adott helyzetben általában elvárható
intézkedéseket3 a szerzõ felkutatására, és
nem járt eredménnyel. A felhasználási en-
gedély legfeljebb öt évre szól, a Magyar
Köztársaság területére terjed ki, nem kizá-
rólagos, át nem ruházható, további felhasz-
nálási engedély adására és a mû átdolgozá-
sára nem jogosít.

Az Szjt. rendezi egyrészt azt a helyzetet
is, ha a felhasználás idõtartama alatt a jogo-
sult személye, illetve tartózkodási helye is-
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mertté válik, másrészt azt is, ha a szerzõ ki-
léte, illetve tartózkodási helye az engedély
hatályának megszûnése után válik ismertté.
Az elsõ esetben a szerzõ megtilthatja a fel-
használást vagy meghatározhatja a felhasz-
nálás méltányos díját is, vagyis ez esetben a
szerzõ joga feléled. A második esetben 
a szerzõ felbukkanása a felhasználást már
nem érintheti, de a felhasználás méltányos
díjának követelésére még öt évig van lehetõ-
sége a jogtulajdonosnak.

Az árva mû egyes felhasználásainak en-
gedélyezésére vonatkozó részletes szabá-
lyokról szóló 100/2009. (V. 8.) kormány-
rendelet 2009. május 16-án lépett hatályba.
A kormányrendelet 2. §-a megadja a kére-
lem alaki és tartalmi kellékeit. Fontos elemei
a kérelemnek a 2. § (2) bekezdése alapján
csatolandó bizonyítékok, amelyek igazolják,
hogy a kérelmezõ a szerzõ kilétének, illetve
tartózkodási helyének felkutatására megtette
az adott helyzetben általában elvárható intéz-
kedéseket, és a kutatás nem járt eredmény-
nyel.

A kormányrendelet 3. §-a tartalmazza
azokat a keresési módokat, amelyeket a ké-
relmezõnek minimálisan teljesítenie kell.
Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a
kérelmezõ még további keresési módokkal
is kutasson a jogosult után.

A kormányrendelet 4. §-a tartalmazza az
MSZH eljárásaiért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjat. Eszerint a kérelem díja
102 500 Ft, de ha a kérelmet az MSZH ál-
tal e célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, illetve elektronikus úton nyújtják be,
és amennyiben a kérelem olyan felhaszná-
lás engedélyezésére irányul, amely sem
közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját, akkor a kérelem díja 30 000 Ft-ra
mérséklõdik. 

Az elõadást követõen Amberg Eszter
megadta elérhetõségét is, ígérve, hogy bár-
milyen, a témával kapcsolatosan felmerülõ
kérdésre kézséggel válaszol.

A másik téma, amirõl a szekció szakmai
napján elõadást hallhattunk, a Márai-pro-
gram volt.

Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója,

egyben mint a témában autentikus személy,
mint a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Szakmai Kollégiumának vezetõje, Márai év
Márai-programmal címmel tartott elõadást.

A 110 éve, 1900. április 11-én született
Márai Sándor emlékére a Nemzeti Kulturá-
lis Alap még az elmúlt évben döntött arról,
hogy egy hosszú távú, évi 1 milliárd forint-
ból mûködõ könyvtártámogatási és könyv-
szakmai projektet indít el 2010-ben. 
A könyvtárosok nagy várakozással olvasgat-
ták a programmal kapcsolatos híreket. 
A februári szekcióülés óta már több forrás-
ból tudjuk, sok helyen napvilágot látott és
ezt a szakmai napot megelõzõen, február
22-én sajtótájékoztató keretében hallhattuk
a hírt, hogy Hiller István oktatási és kulturá-
lis miniszter bejelentette a Márai-program
elindulását. Ezért is nagy várakozással hall-
gattuk Venyigéné Makrányi Margit elõadá-
sát, amelyben összefoglalta a program 
lényegét, ismertette a prioritásokat, a kezde-
tektõl a legfontosabb szempontokat felvá-
zolva ismerhettük meg a program egészét.

A Márai-program célja a nemzeti
kultúrkincs megõrzése és széles körû hoz-
záférhetõsége szempontjából fontos köny-
veknek az eljuttatása a hazai és a határon
túli könyvtárakba, az olvasáskultúra fej-
lesztése, a kortárs magyar szerzõk megis-
mertetése. Egy hosszú távú, évenként is-
métlõdõ könyves programról van szó. 
A program lényeges eleme az is, hogy nem
könyvtártámogatási rendszer, bár a könyv-
táraknak fontos szerepük van benne. 

A prioritások a következõk: klasszikus és
kortárs szépirodalom, gyermek- és ifjúsági
mûvek, tudományos és szakkönyvek, vala-
mint ismeretterjesztõ kiadványok, kézi-
könyvek. Az ezer címet tartalmazó ajánlati
listán a szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági
könyvek 40%-kal, a többi felsorolt kategó-
ria 60%-kal szerepel. Az arányok flexibili-
sek, évente változhatnak.

Az ún. Márai-lista létrehozása a Márai
Ideiglenes Kollégium feladata, ennek a kol-
légiumnak a vezetõje is egyben a könyvtári
kollégium vezetõje.

A könyvtárak lehívási joggal rendelkez-
nek, az egyes könyvtárak által lehívható
összegrõl a könyvtári kollégium dönt.
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A kiadók körérõl és a kiadványokról
megtudtuk, hogy a magyarországi bejegy-
zésû és határon túli magyar kiadók nevez-
hetik kiadványaikat. Az elsõ Márai-listára
pedig a kiadók csak a 2007 és 2009 között
már megjelent könyveiket nevezhetik. A lis-
tán szereplõ könyvek ára nem lehet maga-
sabb, mint a kiskereskedelmi ár 60%-a. 
A kiadókat a lebonyolító szólítja fel a fel-
ajánlásokra, a Márai-listára kerülésre õk pá-
lyázhatnak. A listát az NKA ideiglenes kol-
légiuma állítja össze, és évente háromszor
frissül. 

A kedvezményezett könyvtárak listáját
már ismerjük. Ezek a megyei könyvtárak és
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (20), vá-
rosi könyvtárak (330), a községi könyvtárak
egy része (177), állami felsõoktatási könyv-
tárak (11), országos szakkönyvtárak (7),
nyilvános egyházi könyvtárak (19) és hatá-
ron túli könyvtárak (15), összesen 579
könyvtár.

A forrásokról megtudtuk, hogy az NKA
évi 1 milliárd forintot biztosít a programra,
a Lottó ötös játékadójának 90%-át. Az 
1 milliárdból legalább 900 millió forintot
fordítanak könyvek vásárlására, a fennma-
radó összeget promócióra, rendezvénytá-
mogatásra, kommunikációra szánják.

A technikai lebonyolító a Könyvtárellátó
Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.,
amely informatikai rendszert üzemeltet a
Márai-program bonyolítása, a Márai-lista
és a könyvtári rendelések nyilvántartása ér-
dekében, egyben kapcsolatot tart a kiadók-
kal és statisztikai adatokat szolgáltat.

Az elõadást követõen néhány bennünk
felmerülõ kételyt, kérdést is megvitattunk.
Azzal a hittel zártuk a vitát, hogy a Márai-
program, amely az olvasáskultúrát hivatott
fejleszteni, amelynek célja a kortárs magyar
szerzõk széles körû megismertetése is,
amely program nem csak a hazai, de a hatá-
ron túli könyvtárak könyvbeszerzését, állo-
mányának bõvítését is szolgálja, remélhetõ-
leg beváltja a hozzá fûzött reményeket. ■

1 Szjt. 23. § (3) bek.
2 Szjt. 39. §. értelmében az országos szakkönyvtárak a mû
egyes példányait szabadon haszonkölcsönbe adhatják. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik a szoftverre és a számítástechni-
kai eszközökkel mûködtetett adatbázisra.
3 L. pl. a l00/2009. (V. 8.) Korm.rendelet 3. §-ában meghatáro-
zott keresési módok
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2010. március 5-én a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban szakmai tanácskozást rendez-
tek a Zalaegerszegi Körzeti Könyvtár meg-
alapításának hatvanadik évfordulója alkal-
mából. A Kistelepülési könyvtári ellátás
helyzete és jövõképe címmel megtartott ren-
dezvényen elõadásokat hallgathattak az ér-
deklõdõk, valamint az olvasóteremben elhe-
lyezett kiállítást is megtekinthették.

Az eseményen megjelent a fenntartó me-
gyei önkormányat képviseletében  Bánfalvi
Péter, a mûvelõdési és sportosztály vezetõje,
valamint Bresztyenszki Beáta referens. A za-
laegerszegi önkormányzatot Velkey Péter
osztályvezetõ képviselte. Jelen voltak a több-
célú kistérségi társulások munkaszervezetei
részérõl Gergely János (Zalaszentgrót) és
Horváthné Németh Zsuzsa (Pacsa) közmûve-
lõdési referensek. Az intézmény meghívta az
évfordulós rendezvényre a megye könyvtári
ellátásában szerepet vállaló könyvtárak ko-
rábbi és jelenlegi vezetõit, munkatársait, va-
lamint a szomszédos megyék könyvtárainak
képviselõit: Somogyból Varga Róbert igaz-
gató, Vas megyébõl Némethné Takács Haj-
nalka fõtanácsos vett részt a szakmai konfe-
rencián. 

A konferenciát Kiss Gábor, a vendéglátó
megyei könyvtár igazgatója nyitotta meg.
Méltatta az eltelt hatvan évet, majd gyertyát
gyújtott azoknak a könyvtárosoknak az em-
lékére, akik idõközben eltávoztak közülünk.
Ezután felkérte Bangó Bélát, hogy mondjon
rövid köszöntõt. 

A kistelepülési könyvtári ellátás
helyzete és jövõképe

✒✒    Sebestyénné Horváth Margit

Megnyitó


