
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi
Szekciója megalakulása óta minden év-
ben résztvevõje a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klubban
megrendezett eseményeknek. 

Az idén immár ötödik alkalommal ke-
rült erre sor. Április 24-ei programunk a
tavalyi évben Justitia szolgálatában cím-
mel elindított sorozat folytatása volt,
amelyben megismerkedhettünk a Magyar
Országos Közjegyzõi Kamara könyvki-
adói tevékenységével, valamint a Fõváro-
si és a Szegedi Törvényszék könyvtárá-
ban folyó szakmai munkával. 

Szekciónk tagjai saját programunkat
megelõzõen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete által A könyvtári digitalizálás

és jogkezelés címmel szervezett beszél-
getést hallgatták meg, hiszen errõl a 
témáról 2014-ben, a soproni vándorgyû-
lésen már mi is szerveztünk hasonló fó-
rumot, a téma pedig igen aktuális, és 
dokumentumszolgáltatásunk mindennap-
jainak elengedhetetlen kísérõje.

Könyvtárak és könyvkiadók a jog szol-
gálatában címmel jegyzett rendezvé-
nyünkön az egybegyûlteket Sándor
Gertrud, a szekció elnöke, a Zalaegersze-
gi Törvényszék dr. Degré Alajos Jogi
Szakkönyvtárának vezetõje köszöntötte.

Elsõ elõadónk, Rokolya Gábor köz-
jegyzõ, a közjegyzõi könyvkiadás törté-
netébe engedett bepillantást. Élvezetes,
néhol anekdotikus történetekkel fûszere-
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zett elõadásában, amely az Egy könyvki-
adó a civilisztika és a jogtörténet szolgá-
latában címet viselte, megismerkedhet-
tünk a magyarországi nótárius szakiroda-
lom kialakulásával. Állást foglalt a
nyomtatott dokumentumkiadás szüksé-
gessége mellett, nem megtagadva az
elektronikus információszolgáltatás érté-
keit. Ennek jegyében mutatta be a köz-
jegyzõi kiadványok megjelentetését az
1860-as évektõl napjainkig. A Közjegy-
zõi Akadémia Nonprofit Kft. felelõs
szerkesztõjeként is tevékenykedõ elõadó
rámutatott: e területen a folyóiratok ala-
pozták meg a könyvkiadást. Kezdetben
azonban még nem létezett kifejezetten
csak közjegyzõi témát felölelõ folyóirat,
eleinte más jogi szaklapokban jelentek
meg a közjegyzõséggel kapcsolatos cik-
kek, felvetések. Így például a Jog, a Ma-
gyar Igazságügy vagy a Jogtudományi
Közlöny címû folyóirat közölt publikáci-
ókat a témában. Az utóbbi tekintetében
Rokolya Gábor kiemelte Ökröss Bálint
közjegyzõt mint a közjegyzõk alapfolyó-

iratának számító közlöny alapítóját
(1866), elsõ fõszerkesztõjét, aki megszö-
vegezte a közlöny által elõkészített, né-
hány évvel késõbb megjelent, közjegy-
zõkrõl szóló törvényt. 

A közjegyzõség elsõ, voltaképpen
önálló jogi kiadványának a Charmant
Oszkár által 1895-ben indított, Királyi
Közjegyzõk Közlönye: Folyóirat a peren
kívüli törvénykezés és a közjegyzõi gya-
korlat számára címû lap tekinthetõ.1

A mai Közjegyzõk Közlönye – amely 
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara
(MOKK) honlapján elérhetõ – a rend-
szerváltás után született meg. Kezdetben
a HVG-ORAC kiadásában jelent meg, de
immár ötödik éve, hogy a MOKK átvette
a folyóirat kiadását. A ’90-es évektõl
kezdve számos közjegyzõi kiadvány je-
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lent meg, s fellendült a könyvkiadás is.
Az 1996-ban elindult Közjegyzõi Füzetek
sorozat mellett teret kapott a személye-
sebb hangvételû Notarius Hungaricus cí-
mû szaklap, valamint könyvek egész so-
ra. A közjegyzõség történetiségét feltáró
kiadványok mellett több, korábban nagy
népszerûségnek örvendõ dokumentumot
is újra kiadtak (például az iratminta-
tárakat). Ez az út vezetett a magánkia-
dásoktól a mai Közjegyzõi Akadémia
Nonprofit Kft. létrehozásáig. A kiadó
gondozásában megjelentetett kiadványo-
kat a helyszínen egy rögtönzött kiállítá-
son be is mutatta nekünk, így módunk
nyílt ezek megtekintésére is. A kiállítás
mellé külön még személyes ajándékkal is
meglepte Rokolya Gábor a hallgatóságot.
A résztvevõk az elegáns ajándéktáskák-
ban a Studia Notarialia Hungarica soro-
zat tizenkettedik köteteként megjelent
reprint kiadást, Fekete László Ars nota-
rialis a közjegyzõ hivatása, tiszte és mû-
ködése a közhitelû tanúsításról, annak

szervérõl: a közjegyzõrõl s a közjegyzõ
mûködésérõl címû kétkötetes mûvét kap-
ták meg, amely a MOKK kiadásában
2013-ban jelent meg.

A bírósági könyvtárakat bemutató so-
rozatot tavaly a Kúria könyvtárával kezd-
tük, idén pedig az egyik legnagyobb szer-
vezetet magáénak tudható bírósági
könyvtárat, a Fõvárosi Törvényszék
Könyvtárát és annak szolgáltatásait mu-
tatta be Kovácsné Garamszegi Marianna
vezetõ könyvtáros.

Elõadásában felvázolta, hogyan alakul
a munkamegosztás a Fõvárosi Törvény-
szék Könyvtára mint hálózati központi
könyvtár és a fiókkönyvtárai, letéti
könyvtárai között, valamint ismertette az
országos bírósági könyvtári rendszer
szerkezetét is. A vezetõ könyvtáros kitért
az állomány összetételére és annak nyil-
vántartására, illetve kihangsúlyozta az ál-
lományvédelem fontosságát is. Beszá-
molójában fontos részt jelentett a Fõvá-
rosi Törvényszék Könyvtárában igénybe
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vehetõ könyvtári szolgáltatások, az olva-
sószolgálat és a tájékoztatás ismertetése.
Megosztotta a felhasználóképzésrõl szer-
zett tapasztalatait a jelenlévõkkel, majd
az új fejlesztésekrõl, a Nemzetközi Doku-
mentumtár mûködésérõl beszélt. Beszá-
molt arról is, hogy munkatársaival rend-
szeres szervezõi és résztvevõi a Nyitott
Bíróság projekt intézményükben szerve-
zett programjainak és a Fõvárosi Tör-
vényszék egyéb rendezvényeinek.

A Fõvárosi Törvényszék izgalmas és
mindenre kiterjedõ bemutatása után Har-
mados Mária könyvtárvezetõ a Szegedi
Törvényszék könyvtárát ismertette meg a
rendezvény érdeklõdõ hallgatóságával,
amely intézmény az illetékességi terüle-
tén száz bíró, harminckét titkár, hat fo-
galmazó és kétszázhatvan igazságügyi
alkalmazott mindennapos feladatellátását
segíti a központi könyvtárral és a hozzá
tartozó nyolc helyi letéti könyvtárral. 

Ugyan az 1891. február 24-én 6347.
sz. a. kelt IM rendelet a kir. ítélõtáblai
könyvtárak megalapítása tárgyában cí-
mû dokumentum rögzítette elõször a ma
is mûködõ bírósági könyvtárak alapjait, a
Csongrád megyei bíróságokon 2003 óta
beszélhetünk szakszerû könyvtári nyil-
vántartásokról, szolgáltatásokról. Az elõ-
adás és a prezentáció alapján információt
kaphattunk az állomány nagyságáról,
összetételérõl, elhelyezésérõl. A feltáró
munkát az e-Corvina integrált rendszer
segítségével végzik. Jelentõs elõrelépés a
hagyományos könyvtári szolgáltatások
mellett a tájékoztató munka korszerûsíté-
se egy 2014-es, Szervezetfejlesztés a
Szegedi Törvényszéken címû ÁROP-
pályázati forrásból megvalósult intézmé-
nyi intranetes oldal segítségével. Ez a
megújult, logikus szerkezetû, ki-
bõvült tartalommal bíró, folyamatosan
frissülõ tárhely tájékoztatja az olvasókat
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a könyvtárral kapcsolatos hírekrõl, új-
donságokról. Ennek legfontosabb eszkö-
ze a Heti könyvtári hírlevél, amelyben az
adott héten beszerzett könyvek címlapját
és tartalomjegyzékét, a megjelent folyó-
iratok és a Magyar Közlöny tartalomjegy-
zékeit elérhetõvé tevõ oldal linkjét kapja
meg minden igazságügyi alkalmazott.
Hasonlóan népszerû a Könyvtári folyó-
irat-keresõ, amelyben a törvényszéken
megtalálható mind a tizenhét fajta szak-
mai folyóirat tartalomjegyzékét feldol-
gozták oly módon, hogy a címek szavai-
ra, a szerzõk nevére lehet keresni benne.
Itt kapott helyet a MIA TDO szakirodal-

mi tájékoztató elérhetõsége és az elektro-
nikus jogi folyóiratok linkjei, sok más
hasznos és aktuális hírrel együtt. 

A bemutatkozó bírósági könyvtárak
jól mutatják azt a törekvést, hogy a jogi
könyvtárak sajátos eszközrendszerükkel,
információmenedzseri szerepükkel haté-
kony segítõi legyenek az igazságszolgál-
tatásban dolgozóknak, a színvonalas ítél-
kezési munkának. Rendezvényünk hiva-
talos része Rokolya Gábor dedikálásával
és a Magyar Országos Közjegyzõi Ka-
mara égisze alatt megjelent kiadványok-
ból kerekedett röpke tárlat megtekintésé-
vel zárult. ■
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