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A digitális könyvtár
a szerzõi jog tükrében

A digitális könyvtár létrejötte

Magyarországon már a rendszerváltozást megelõ-
zõen erõteljes közeledést lehetett megfigyelni az
információs társadalom irányába. Viszonylag
korán csatlakoztunk az internet közösségéhez: a
„vasfüggöny”, továbbá a korszerû technológia
kelet-európai terjedését tiltó COCOM-lista is ér-
vényben volt, amikor sok magyar felsõoktatási,
könyvtári és más szakember már javában hasz-
nálta munkaeszközként a számítógépet. Munká-
juk során egyrészt hozzájutottak a külföldön ké-
szülõ adatbázisokhoz, másrészt maguk is hason-
lók építésébe kezdtek.

Az 1990-es évek elsõ felében az interneten
is megjelentek az elsõ magyar nyelvû digita-
lizált mûvek. Dolgozó emberek szabadidejü-
ket nem kímélve, szorgalmasan gépelték be
kedvenc írójuk kedvenc mûvét, majd egy
közös adatbázisban helyezték el az elkészült
„digitalizált” alkotásokat. Majd egy évtized
ezzel a munkával telt. Az alkotók joggal
érezhették magukat büszkének ezen úttörõ és
heroikus úton. Ebben a szegedi egyetemi
könyvtár játszott kiemelkedõ szerepet, az ott
dolgozó könyvtárosoknak köszönhetõen ez
az intézmény ma is élenjáró vállalkozásokat
tudhat magáénak. Mindemellett az elmúlt
évtizedben a könyvtári tevékenység korsze-
rûsítése terén a szegedi mûhely szellemi ki-
sugárzása az egész országra hatott és kiha-
tott. Ma már nemcsak saját eredményeik,
hanem az egyetemen folyó magas szintû szak-
képzés révén is érvényesül ez a pozitív ha-
tás.1

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994, a
Neumann János Digitális Könyvtár 1997 óta
szolgálja a magyar nyelvû szép- és szakiroda-
lom iránt érdeklõdõket. A két „tisztán” virtuá-
lis könyvtár mellett több száz könyvtár, múze-
um és levéltár kapcsolódott be az elmúlt évek
során a nemzeti kulturális örökség digitalizálá-

sába. Például: Magyar Elektronikus Könyvtár
http://www. mek.iif.hu/; Neumann János Digi-
tális Könyvtár http://www.neumann-haz.hu/;
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár http:/ /
www. brody.iif.hu/hmek/index.html; Verseghy
Ferenc Elektronikus Könyvtár http://vfek.
vfmk.hu/; Vasi Digitális Könyvtár http://www.
vasi digitkonyvtar.hu/.

Mi lett a kitartó és hõsies munka eredménye?
Mire az elsõ nagy adatbázisok elkészültek, a jog-
alkotó kiscserkész módjára beérte az úttörõket.
Az új szerzõi jogi törvény megalkotásával majd
hatályba lépésével a jogalkotó az elkészült mun-
kákat visszaparancsolta az adattároló lemezekre.
Az interneten történõ közzétételük engedélyezé-
sét a szerzõkre, szerzõi vagyoni jogosultakra és a
közös jogkezelõkre bízták.

Dolgozatom célja az, hogy a könyvtárak irodal-

mi és képzõmûvészeti alkotások digitalizálásakor
felmerülõ általános szerzõi jogi problémáira rámu-
tassak és megpróbáljak választ adni a gyakorlat alap-
ján, melyre az elmúlt egy évben tettem szert a
Neumann-háznál. Jelen dolgozatommal nem felada-
tom tekintettel lennem az egyes közgyûjtemények-
re, költségvetési intézményként mûködõ könyvtá-
rakra vonatkozó speciális jogszabályokra, valamint
a terjedelmi korlátok miatt nem tudok kitérni a fo-
lyamatban lévõ szerzõi jogi változásokra (többek
között: digitális jogkezelés).

Szerzõi jogi szabályozás

Ahhoz, hogy a könyvtárakban megfelelõ mó-
don tudjunk a digitalizálás szerzõi jogi kötelezett-
ségeinek eleget tenni, ismernünk kell a szerzõi
jogot és a mögötte álló jogszabályokat.

Az alkotmányban rögzített alapelv a tulajdonhoz
való jog biztosítása2. A szellemi alkotások, nyuga-
ton használt formában: szellemi tulajdon (melynek
része a szerzõi jog) egy speciális formája a tulajdon-
jognak. Ugyanerrõl a Polgári Törvénykönyv (Ptk.):
A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll.3 Az
ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata (1948) alapján
minden embernek joga van a tudományos, irodalmi
és mûvészeti alkotáshoz fûzõdõ erkölcsi és anyagi
jogai védelmére.4

1 Dr. Tószegi Zsuzsanna: A digitális könyvtárak szerepe
a magyar kulturális örökség digitalizálásában és hozzá-
férhetõvé tételében

2 1949. XX.  tv. 13. § (1)
3 1959. IV. tv. 86. § (1)
4 ENSZ EJNY 27. § (2)
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 Az alábbi esetekben kiegészítõ jelleggel az
1959. évi IV. törvényt, a Polgári Törvényköny-
vet kell használni:
– a személyhez fûzõdõ jogok védelme;
– a tulajdon-átruházás szabályai a mûpéldány
átadásával megvalósuló teljesítés körében;
– a szerzõdések általános szabályai a felhaszná-
lási/jogátruházási szerzõdések körében;
– a jogszavatosság szabályai szerzõdéses kikötés
alapján, a kártérítés szabályai vétkes jogsértés
esetén;
– öröklési szabályok a vagyoni jogok öröklésére.

A régi szerzõi jogi törvényben nem találunk
utalást az interneten történõ felhasználásra. Ezt
csak a szerzõi jogról szóló új, 1999. évi LXXVI.
törvényben szabályozták:
26. § (8) A szerzõnek az is kizárólagos joga,
hogy mûvét – másként, mint sugárzással vagy a
(7) bekezdésben szabályozott módon – a nyilvá-

nossághoz közvetítse, és hogy erre másnak enge-

délyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az
esetre, amikor a mûvet vezeték útján vagy bár-
mely más eszközzel vagy módon úgy teszik a

nyilvánosság számára hozzáférhetõvé, hogy a

nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét

egyénileg választhatják meg.
A szerzõi jogi törvény egyes pontjai a kö-

zös jogkezelõket nevezik meg meghatározott
jogok kizárólagos érvényesítõinek. A közös jog-
kezelõket a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma (NKÖM) minisztere veszi nyilván-
tartásba, és a Magyar Közlönyben minden év-
ben megjelenõ díjszabásaikat is a miniszter
hagyja jóvá.

Közös jogkezelõk különösen:

1. irodalmi és zenei mûvek jogai: Artisjus, Ma-
gyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület, (AR-
TISJUS)
2. egyéb alkotómûvészeti alkotások jogai:

HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ

Társasága Egyesület (HUNGART)

Különleges szerepet tölt be a közös jogkezelés-
ben a Magyar Reprográfiai Szövetség (MRSZ)
3. filmalkotások: Filmszerzõk és Elõállítók Szer-

zõi Jogvédõ Egyesülete (FILMJUS)

4. elõadómûvészi teljesítmények: Mûvészeti Szak-

szervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ

Iroda (MSZSZ-EJI)

5. hangfelvételek jogai: Magyar Hanglemezki-

adók Szövetsége (MAHASZ)

A digitális könyvtár gyakorlata

A szerzõi jogi törvény védi az irodalmi, tudo-
mányos és mûvészi alkotásokat. A könyvtárak

esetében kiemelendõ:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi,
tudományos, publicisztikai) mû,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a színmû, a zenés színmû, a táncjáték és a
némajáték,
d) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kõnyo-
más útján vagy más hasonló módon létrehozott
alkotás és annak terve,
e) a fotómûvészeti alkotás,
f) a térképmû és más térképészeti alkotás,
g) a jelmez- és díszletterv.
Másrészt fontos, hogy bizonyos cselekmények
szerzõi jogi felhasználásnak minõsüljenek.5 Ilyen
cselekmények:
– a többszörözés,
– a terjesztés,
– a nyilvános elõadás,
– a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy
másként,
– a sugárzott mûnek az eredetihez képest más
szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz tör-
ténõ továbbközvetítése,
– az átdolgozás,
– a kiállítás.

A digitális könyvtár esetében a digitális úton
történõ rögzítés, a többszörözés és a nyilvános-
sághoz történõ közvetítés a releváns.

Mikor valósul meg a nyilvánosság? Akkor, ha
a mûszaki lehetõségek határain belül a rendszer-
hez bárki csatlakozhat, szolgáltatásait bárki igény-
be veheti.6

A szerzõ, a mû alkotója az, aki fõszabály sze-
rint a szellemi alkotás személyhez fûzõdõ és szer-
zõi vagyoni jogairól rendelkezik.

Szerzõi jogdíj a kötetben szereplõ összes szer-
zõnek jár, minden egyes szerzõvel felhasználási
szerzõdést kell kötnünk. Csak így jogszerû a fel-
használásunk, és csak így kerülhet ki egy digitá-
lis könyvtár honlapjára.

Saját szerzõségnek tekinthetjük:
– teljes mû,
– fordítás,

5 Dr. Tóth Péter Benjámin: A digitális könyvtár és a
szerzõi jog
6 BH 1991/147
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– elõszó,
– utószó,
– jegyzetek,
– szómagyarázat,
– kritikai kiadás,
– illusztráció,
– grafika,
– átdolgozás,
– feldolgozás.

Szerkesztõknek, lektoroknak szerzõi jogdíjat

nem kell fizetni. (Általános szabályként. Van olyan
gyûjteményes mû, amely több évtizedes munka
eredménye. Ebben az esetben az egyedi, sajátos
jelleget öltõ gyûjteményes mû szerzõjének jár
jogdíj.)

A kötet birtokában meg kell keresnünk min-

den szerzõi jogosultat:
• élõ szerzõt,
• elhunyt szerzõ szerzõi vagyoni jogi jogosultjait
(természetes és jogi személy is lehet: örökös
magánszemély, továbbá egyház, szerzetesi rend,
közintézmény, állam – Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság).

Egy könyvtár két forrásból tud digitalizálni:
általános költségvetésébõl vagy pályázati céltá-
mogatásokból. Az alapdigitalizálásra szakértõk
választanak ki mûveket, meghatározott kiadáso-
kat. Az eseti pályázatoknál hirtelen kell meghatá-
rozott tárgykört feldolgozni. Mindkét esetben a
listák, elõirányzatok elkészítése után történik meg
a kötetek tényleges beszerzése. Ekkor tudjuk meg,
hogy valójában kik írták, fordították, illusztrálták
a könyvet. Például a Balogh László – Tóth Lász-

ló (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia
körébõl (KLTE Egyetemi Kiadó, Debrecen,
1998) címû kötet kétszerzõs mûként került pályá-

zati listára. A kötetek beszerzése után lehetett

megtudni: közel 40 magyar és 15 külföldi szerzõ

tanulmánykötetérõl van szó. Ez az apróság több
ponton lehetetlenné teheti a pályázatunkat:
1) köteteket nem lehet beszerezni;
2) szerzõk, fordítók, illusztrátorok, szerzõi jogo-
sultak engedélyüket megtagadják (ide értendõ az
is, ha kiadó fennálló szerzõdésére hivatkozva nem
járul hozzá a felhasználáshoz);
3) a szerzõk, szerzõi jogosultak nem föllelhetõk.

Mit lehet tenni ebben az esetben? Semmit. A
szabad felhasználás szûk eseteit leszámítva, a
mûveket nem lehet felhasználni. Kerényi Károly,

Radnóti Miklós, József Attila, Márai Sándor örö-
kösei kifejezetten tiltakoznak a mûvek internetes

közzététele ellen. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy az említett szerzõk mûvei nem találha-
tók meg az interneten…

A jogszerû eljárás az, ha a kötetek beszerzése
után megkeressük a szerzõi jogosultakat. A jogo-
sultak elvi beleegyezését kérjük – tájékoztatva
õket a jogdíj nagyságrendjérõl –, hogy a digitali-
zálás folyamatát elkezdhessük. A szövegfelismer-
tetés után a pontos karakterszám ismeretében tud-
juk megmondani, mennyi az õket illetõ jogdíj. A
pontos összeg ismeretében a jogosultakkal felhasz-
nálási szerzõdést kötünk.

Felhasználás

Jogi szempontból a felhasználási szerzõdés
közvetlen tárgya az engedély, amely keletkezteti
a felhasználási jogot7, közvetett tárgya a szellemi
alkotás, és nem a kiadás. A szellemi alkotás fel-
használási jogát szerezzük meg és nem a kötetét.
A szerzõ hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a
mûvét illusztráljuk. Arról azonban nem ír a tör-
vény, hogy az illusztrációk elhagyásához is kel-
lene engedély. Ennek alapján az illusztrációkat,
elõ- és utószavakat el lehet hagyni. Amennyiben
azokat is szeretnénk felhasználni, a szerzõkkel
külön felhasználási szerzõdést kell kötnünk. A
felhasználási szerzõdésben azonban a szerzõ és a
felhasználó kiköthet speciális feltételeket (melyik
kiadás, a szerzõ utolsó korrektúrája, bizonyos
részek elhagyása…).

A szerzõi jogi védelem a szerzõ halálát követõ
év elsõ napjától számított 70 évig él. A védelmi
idõ lejártáig a szerzõi vagyoni jogosultjaikkal
felhasználási szerzõdést kell kötni és ennek ellen-
értékéül jogdíjat vagyunk kötelesek fizetni. 2005-
ben azoknak a szerzõknek a szerzõi vagyoni jo-
gosultjaival kell felhasználási szerzõdést kötnünk,
akik 1934. január 1-je után haltak meg. Több
szerzõ esetén az utolsó elhunyt szerzõ halálától
számít a védelmi idõ. Azoknak az esetében, akik
nem tartoznak ebbe az idõintervallumba, szabad
felhasználásnak minõsül. Például Ferenczi Sán-

dor 1933-ban halt meg, a védelmi idõ 2004.

december 31-éig élt. A szerzõi jogosultakkal az

elmúlt évben még foglalkozni kellett. Mûveinek

7 Dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): A Szerzõi jogi törvény
magyarázata, Bp., KJK, 2000. 276.old.
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többsége idegen nyelven jelent meg, így a ma

kiadásra kerülõ mûvek nagyrészt fordítások, me-

lyek ugyanolyan mértékû anyagi és jogi kötele-

zettséget jelentenek egy digitális könyvtár szá-

mára. 2005. január 1-je után a fordítások te-

kintetében továbbra is jogdíjkötelesek  a

Ferenczi-mûvek!

A szerzõk, jogutódjaik segítõkészek és jóhi-
szemûek. Nem mindig tudják, van-e, volt-e az
elhunytnak fennálló kiadói szerzõdése.

Amennyiben van, nem tudják mire adtak fel-
használási jogot. Elõfordul az is, hogy szóbeli
megállapodás van kiadóval, vagy már az elõ-
szerzõdést is megkötötték.

Mi az, ami miatt félreértésben lehetnek? Ma

szabad felhasználású mûnek – azaz közkincsnek

– az tekinthetõ, amely esetében a szerzõ 1933.

december 31-éig elhunyt.  Például 1938-ban
meghalt egy szerzõ. A régi Szjt. alapján a védel-
mi idõ (50 év) 1988-ban lejárt, a kiadók szaba-
don felhasználhatták. Az új Szjt. 1999-tõl 70 évre
emelte a védelmi idõt: 1988 és 1999 között, 11
éven keresztül nem kellett felhasználási szerzõ-
dést kötniük, ugyanígy jogdíjfizetési kötelezettsé-
gük sem volt. Az új Szjt. hatálybalépésétõl kezd-
ve azonban ismét kell jogdíjat fizetniük, 2009.
január 1-jéig.

A kiadói szerzõdés egy kizárólagos felhaszná-
lói szerzõdés. 1970-tõl kezdõdõen négy, majd
1997. január 3-ától nyolc évre volt köthetõ.8 1999.
szeptember 1-jétõl a felhasználási/kiadási szerzõ-
dés idõtartalmi korlátozása megszûnt: idõtartama
a szerzõdés tárgyát képezõ mûhöz hasonló mû-
vek felhasználására kötött szerzõdések szokásos
idõtartamához igazodik. A bírói gyakorlat felte-
hetõen még sokáig a nyolc évet tekinti általáno-
san elfogadottnak, ugyanakkor megnyílt az út a
„royalty” típusú szerzõdéseknek.9  A kiadói szer-
zõdés hatályossága alatt a szerzõ nem rendelkez-
het szabadon mûvének a szerzõdésben kikötött
felhasználásairól.

Figyelni kell arra is, hogy nagy kiadók elõfel-
használási jogot kötnek ki a már megnevezett
felhasználásokra, vagy például az internetes fel-
használásra. Ebben az esetben ajánlatunkkal meg-

keressük a szerzõket/jogosultakat, õk továbbítják
ajánlatunkat a kiadónak, és határidõ megjelölésé-
vel kérik, hogy éljenek elõfelhasználási jogukkal
vagy arról mondjanak le. (Nem kell attól félnünk,
hogy egy könyvtár, múzeum nem tud piaci aján-
latot tenni. Egy könyvtári, múzeumi portálon sze-
replés, rendszeres felügyelet, idõkorlátozás nél-
küli szolgáltatás ugyanannyira meghatározó, mint
egy közepes pénzajánlat.)

A kiadók legtöbbje mindezidáig nem foglal-
kozott digitális felhasználással. A technika fejlõ-
désével úgy gondolják a kiadók, hogy a kiadói jogba
beletartozik az interneten való közzététel. Fontos
hangsúlyoznunk, hogy a hálózaton való közzétételt
külön ki kell kötni! Ha az nincs benne a szerzõdés-
ben, akkor arról a szerzõ rendelkezhet.

A kiadói jogba beletartozik a digitalizáláshoz
elengedhetetlen rögzítés és többszörözés joga is,
azonban ezt a szerzõ javára szûken kell értelmez-
ni: joga van rögzíteni a mûvet, többszörözni, a
papír alapú kiadás tekintetében.

Az elektronikus könyvek, könyvtárak terjedé-
sével párhuzamosan a kiadók is kikötik az
internetes felhasználást. Ennek magyarázata csu-
pán gazdasági érdek. Nem azért kötik ki (nagyobb
kiadók kivételével), mert szeretnék interneten vagy
e-book formában kiadni, hanem azért, hogy a papír
alapú kiadás ne maradjon benn a raktárban.

A kiadói szerzõdéssel a kiadó jogot szerez a
kiadásra, köteles a felhasználás ellenértékeként
jogdíjat fizetni, a szerzõ pedig köteles a mûvet
átadni. A kiadó ezzel jogot szerez, de nem köte-
lességet. A kiadói szerzõdés fennállása alatt nem
kötelezõ kiadnia a könyvet.

A szerzõ – közös jogkezelés

A szépirodalmi mûvek internetes jogosítása az
EU jogharmonizációt megelõzõen az Artisjus
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesületet (a
továbbiakban ARTISJUS) illette. Mûfaj szerint:
a vers, mese, elbeszélõ költemény, regény, me-
moár, tényirodalom, irodalmi publicisztika, konfe-
ransz szöveg, villámtréfa, illetve ezek részletei.

Az EU-hoz való csatlakozás óta szövegek
esetében internetes felhasználási engedélyt a szerzõ-
tõl vagy a szerzõi vagyoni jog jogosultjától:
– színpadra szánt irodalmi mûvek,
– zenedrámai mûvek vagy jeleneteik, keresztmet-
szeteik,
– szakirodalmi mûvek,

8 19/1996 (XII.26.) MkM
9 Dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): A Szerzõi jogi törvény
magyarázata, Bp, KJK, 2000.
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– nagyobb terjedelmû nem színpadra szánt szép-
irodalmi mûvek esetében kell kérnünk. Döntõ
többségben nagyjogos engedélyek (szerzõi). Min-
den más esetben az ARTISJUS a jogosult.

Képzõmûvészeti alkotások tekintetében az
internetes jogosítás a HUNGART Vizuális Mû-
vészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesületet
(továbbiakban HUNGART) illeti, azonban míg
az ARTISJUS jogosítása korábban kizárólagos
volt, a képzõmûvészeti alkotások felhasználása-
kor a szerzõvel is lehet felhasználási szerzõdést
kötni, hiszen a HUNGART ugyanúgy beszerzi
az engedélyeket.

A jogharmonizációval jelentõs változás állt be:
a dolgozatban megjelölt felhasználási módok és
célok tekintetében nem kell a közös jogkezelõket
megkeresni.10

Az új Szjt. külön nevesíti a felhasználási szer-
zõdést, amellyel a szerzõk a felhasználási enge-
délyt megadják. A szerzõ személyhez fûzõdõ
jogait nem ruházhatja át, azok másként sem száll-
hatnak át, és a szerzõ nem mondhat le róluk. A
vagyoni jogokra mindez érvényes, az alábbi ki-
vételekkel:
– a vagyoni jogok örökölhetõk,
– a vagyoni jogokat öröklés útján megszerzõ sze-
mélyek azokról egymás javára rendelkezhetnek,
– törvényi kivételek:

o eredeti jogátruházás:
együttesen alkotott mû
munkaviszonyban alkotott mû

o szerzõdéssel történõ jogátruházás:
szoftver
adattár
reklám céljára megrendelt mû
megfilmesítési szerzõdés.

Minden más esetben felhasználási szerzõdést
kell kötni.

A felhasználói szerzõdés alanyai a szerzõ/szer-
zõi jogosult és a felhasználó. A szerzõdés tartal-
mára jellemzõ pontok:

a) Természetes személy esetében

– A szerzõdõ fél a mû kizárólagos szerzõje
– Szerzõi jogosult esetén õ a szerzõ vagyoni jo-
gainak jogosultja
– Jogszavatosság (a szerzõ kijelenti, hogy nem
áll fent harmadik személynek olyan joga a jelen

szerzõdésben meghatározott mû esetében, amely
a felhasználót akadályozza a jelen szerzõdésben
meghatározott felhasználásban)
– A szerzõdés közvetlen tárgya: az engedélyezés
(on-line, off-line)
– A szerzõdés közvetett tárgya: a szellemi alko-
tás (terjedelem)
– A felhasználás idõbeni tartama
– A felhasználás ellenértékéül járó jogdíj

b) Jogi személy esetében

A szerzõi jog személyhez fûzõdõ jogosultság.
Egyéni vállalkozó kivételével, ha egy szerzõnek
gazdasági társasága van, a társasága és önmaga
között is felhasználási szerzõdést kell kötnie. A
közöttük lévõ szerzõdés idõtartamát nem halad-
hatja meg a mi felhasználási szerzõdésünk ideje.
– Õ a szerzõ szerzõi vagyoni jogainak jogosultja
– Jogszavatosság
– Vállalkozás esetén bele kell foglalni, hogy a
szerzõ lemondott szerzõi jogairól / átruházta szer-
zõi jogait / korlátlan felhasználási jogot engedett
az X.Y. Bt. javára / Bt.-nek.
– Számla ellenében (25%-os áfa terheli a jogdíjat)
– A szerzõdéskötést követõ nyolc napon belül
– Átutalással fizetünk a jogi személy bankszám-
lájára (csak az adott jogi személy bankszámlájára
történhet kifizetés, egyeznie kell a céges bélyeg-
zõn lévõ számlaszámmal)

Öröklés

A szerzõi jog mint a tulajdon egy speciális
formája örökíthetõ, örökölhetõ. A szerzõ a vég-
rendeletében meghatározott személy vagy szemé-
lyek javára rendelkezhet. A felhasználó azt, hogy
a szerzõ halála után kit illet meg a szerzõi vagyo-
ni jogosultság, csak az örökösöktõl tudhatja meg.
A jogszavatosság kikötése a felhasználási szerzõ-
désben azért lényeges, hogy ha az örökös téve-
sen tájékoztatja a felhasználót, akkor az igazi
jogosult jogos követelése ellen védhesse magát a
digitális könyvtár.

Ha nincs végrendelet, akkor a törvényes örök-
lés lép be. Ebben az esetben elsõ sorban az örök-
hagyó gyermekei örökölnek egyenlõ arányban.
Így a felhasználónak minden gyermekkel, vagy
ha az örökösök egymás javára rendelkeztek, a
megnevezett örökössel kell felhasználási szerzõ-
dést kötnie.

Az örökhagyó házastársa örökli mindannak a
vagyonnak a haszonélvezetét11, amelyet egyéb-

10 2003. CII. Tv.
11 új Szjt. kommentár
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ként nem õ örököl (özvegyi jog). Így a felhasználási
szerzõdést a haszonélvezõvel kell megkötni.

Míg egy szerzõ által kötött felhasználási szer-
zõdésben van jogutódlás a szerzõi oldalon, ad-
dig a haszonélvezet nem száll át másra. A ha-
szonélvezõ kizárólag a haszonélvezet fennállá-
sáig rendelkezhet csak a felhasználással. A fel-
használási szerzõdés meghatározott idõre szól,
a haszonélvezet idõtartamát azonban nem lehet
elõre tudni. (A haszonélvezet a túlélõ házastárs
halálával vagy újabb házasságkötésével szûnik
meg.)

Egy könyvtár, közintézmény pályázati pénz-
bõl csak egyszer tud szerzõi jogdíjat fizetni egy
szerzõnek, olyan összetett felhasználási szerzõ-
dést kell kötni, amelyet a haszonélvezõ – aki a
jogdíjra jogosult – mellett a tényleges örökö-
sök is aláírnak. Az örökösökkel kötött szerzõ-
dés hatálybalépése feltételtõl függõ: a haszon-
élvezet megszûnésekor lép életbe a felhaszná-
lási szerzõdés a szerzõi jogosultakkal.

Az is elõfordulhat, hogy a szerzõ gyerme-
kek nélkül hal meg. Ebben az esetben, végren-
delet nélkül – a szerzõi jog tekintetében bizo-
nyosan – a túlélõ házastárs örököl. A házastárs
halálával a házastárs rokonai fogják örökölni a
szerzõi vagyoni jogot, azaz a szerzõi jogosulta-
kat nem a szerzõ hozzátartozói között kell ke-
resni, hanem a házastárs rokonai között.

Ha nincs végrendelet vagy a törvényes örök-
lés alapján senki nem jogosult örökölni, az ál-
lam örököl. Ekkor a Kincstári Vagyoni Igazga-
tóságot kell megkeresni a felhasználási szerzõ-
dés megkötéséhez.

Képzõmûvészeti alkotások
a világhálón

A számítástechnikai fejlõdés tette lehetõvé,
hogy ne csak kézzel bevitt adatokkal lehessen
dokumentumokat rögzíteni, hanem más eljárás-
sal is készíthessünk az adott alkotásról olyan
digitális hordozón tárolható adathalmazt, amit
aztán késõbb interneten közzétehetünk.

A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös
Jogkezelõ Társasága Egyesület képzõ-, ipar- és
fotómûvészek szerzõi jogainak kollektív keze-
lésére létrejött szervezet. A felhasználóknak ké-
relem alapján kell a jogosítást igényelniük.

A HUNGART által adott jogosítás kizáró-
lag az abban megnevezett szerzõ ott megjelölt

mûvének felhasználására jogosít. Azon fotómû-
vészeti alkotások felhasználásához, melyek más
mûalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekin-
tetében szükséges a jogosítást beszerezni
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájáru-
lását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában
jogosítást adni.

Mûvészeti alkotások fényképeinél e tarifa te-
kintetében a fotósok jogai egyenlõk a reprodu-
kálandó mûtárgy alkotójának jogaival. Kivéte-
les esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasz-
nálás nem áll arányban a költségével vagy
egyéb körülmény ezt indokolja, így például az
érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõ-
en képviselõ országos érdekképviseleti szerve-
zetekkel, nonprofit szervezetekkel külön meg-

állapodás köthetõ.

Összegzés

A digitális könyvtárak létrejöttével egy idõben
történt szabályozás a szerzõi jogban. Mindkét terü-
let viszonylag újnak számít, fõleg abban a tekintet-
ben, hogy a számítástechnika és az internet gyors
fejlõdése napról napra milliókat ragad magával. A
fejlõdés új problémákat vet fel, amelyek a gyakor-
latban mutatkoznak meg. Dolgozatommal is arra
szeretettem volna rámutatni, hogy egy könyvtárnak,
amely digitalizálással és nyilvános szolgáltatással
foglalkozik, egy mû felhasználásához mennyi pon-
tot kell vizsgálnia, mennyi személlyel kell telefo-
non, levélben egyeztetnie, hogy felhasználása jog-
szerû legyen.
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50 éves a Corvina Kiadó

A patinás könyvkiadó, amelynek elsõ
igazgatója Cserépfalvy Imre volt, gyönyörû

kiadvánnyal ünnepelte fél évszázados
jubnileumát.

2004-ben az Országos Széchényi
Könyvtárral együttmûködve a Bibliotheca
Corviniana legszebb és legjellegzetesebb

kódexlapjaiból összeállított gyûjteményt adott
ki, amelyet magyar és olasz szakemberek

tanulmányai gazdagítanak.
A képen: Mátyás király a Thuróczy-

krónikában.
Megjegyezzük, hogy a corvinák digitalizált

változata az interneten is „lapozgatható”
a http://www.corvina.oszk.hu/ címen.

(A holló jegyében. Fejezetek a corvinák
történetébõl. Szerk.: Monok István.

Budapest : Corvina Kiadó, Országos
Széchényi Könyvtár, 2004.)


