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Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete köszönettel megkapta véleményezésre „a 
szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről” 

szóló törvényjavaslatot. 
 
Egyesületünk 2015. júliusában véleményezte a 2014/26/EU irányelv 

átültetéséhez megalkotandó magyar jogi szabályozás főbb tartalmi 
kérdéseivel kapcsolatos koncepciót, amely alapul szolgált a jelenlegi 

törvényjavaslat kidolgozásának. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az akkor 
megfogalmazott javaslatunk nem jelent meg a most véleményezésre 
megküldött törvényjavaslatban. Az alkalmat megragadva megismételjük 

javaslatunkat: 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete messzemenően támogatja az „out of 
commerce” művek speciális jogkezelésének implementálását a magyar 
jogrendszerbe. 

 
Tapasztalataink szerint a még védelem alatt álló, de a kereskedelmi 

forgalomból kikerült művek kora akár 140 év is lehet. Általánosan is 
megállapítható, hogy a közgyűjteményekben, különösen is a dokumentumok 
digitalizálásával nagymértékben foglalkozó nagy könyvtárakban nincs meg a 

személyi feltétel a tömeges jogosultkutatásra.  
 

A javasolt magyar „out of commerce” szabályozás lényeges elemeivel 
kapcsolatos véleményünk a következő: 

 Támogatjuk a hozzáférhetővé tétel határidejének 1999. augusztus 31-i 

rögzítését, ami lehetővé tenné, hogy a könyvtárak viszonylag friss 
digitalizált szak- és szépirodalmat tudnának interneten publikálni az 

olvasóik számára.  

 Támogatjuk, egy nyilvánosan hozzáférhető online adatbázis 

létrehozatalát, ami lehetővé tenné a tájékozódást az adott művek jogi 
státusával kapcsolatban. 

 Támogatjuk a német megoldások átvételét: 
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o amely nem befolyásolja az árva művekre vonatkozó engedélyezési 

gyakorlatot,  
o amely nem befolyásolja az árva művek kedvezményezett 

intézményi felhasználását (ez díjtalan szabad felhasználás 
maradna), 

o lehetővé teszi az e-kölcsönzés jelentős bővítését a könyvtárak 

számára. 
o lehetővé teszi a könyvtárak számára, hogy az Szjt. 35.§-ának (8) 

bekezdése alapján eddig csak a dedikált terminálokon 

(életszerűtlen és a gyakorlatban alig használhatóan) 
hozzáférhetővé tett műveket on-line módon is hozzáférhetővé 

tegyék az olvasók számára. 
 
Szeretnénk a felhívni a figyelmet arra, hogy javaslatunk nem pusztán 

egy elméleti kérdésfelvetés, ugyanis a tartalomszolgáltatásban 
érdekeltek egyre jobban feszegetik a jelenleg hatályos jogszabályi 

kereteket. 
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