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OOC művek:
Új(abb) lehetőség a 
tömeges digitalizáció előtt?



Kariba tó, Kariba gát és az 
Alsó Zambézi, Zambia
https://i.ytimg.com/vi/phb__TOHBs
U/maxresdefault.jpg

A szerzői jogilag védett tartalmak folyamatosan 
gyűlnek a kulturális örökségvédelmi 
intézményekben

https://i.ytimg.com/vi/phb__TOHBsU/maxresdefault.jpg


Az EU 
megpróbálta 
áttörni ezt a 
kulturális 
„gátat” 
új jogi 
(kis)kapukkal

Kivételek és korlátozások

Árva művek

E-haszonkölcsönzés
EUB C-174/15

A close-up of Thurmond 
Dam’s spillway gates taken 
Sept. 20, 2013
https://balancingthebasin.armylive.dodlive
.mil/2015/01/21/thurmondspillwaygates/



A gyűjtemények 
nagyobbik részét 
’out of commerce’, 
azaz kereskedelmi 
forgalomban már 
nem elérhető 
művek képezik

Hoover Dam
https://www.history.com/topics/great-
depression/hoover-dam



OOC főbb rendelkezések

Felhasználók: KÖVI (kulturális 
örökségvédelmi intézmények)
Tartalom: művek és teljesítmények
Scope: többszörözés, terjesztés, 
sugárzás vagy on-demand
Nem kereskedelmi, nem kizárólagos 
felhasználás
EUIPO regiszter, 6 hónap (opt out)
KJK / szabad felhasználás

MÓZES, Velence, Olaszország
https://www.wantedinmilan.com/i/preview/storage/
uploads/2020/07/venice-tests-mose-flood-barriers-
italy.jpg

https://www.wantedinmilan.com/i/preview/storage/uploads/2020/07/venice-tests-mose-flood-barriers-italy.jpg


Gondos jogosultkutatás v. észszerű 
erőfeszítése

Egy mű vagy egy 
hangfelvétel akkor minősül 
árva műnek, ha – a 3. cikk 
szerinti gondos 
jogosultkutatás 
lefolytatását és rögzítését 
követően – a mű vagy 
hangfelvétel valamennyi 
jogosultja ismeretlen, vagy
ha egy vagy több jogosult 
ismert ugyan, de 
mindegyikük ismeretlen 
helyen tartózkodik.
ÁMI 2. cikk (1)

Egy mű vagy más védelem alatt álló 
teljesítmény akkor minősül 
kereskedelmi forgalomban nem 
kaphatónak, ha a nyilvánosság számára 
való hozzáférhetőség megállapítására 
tett észszerű erőfeszítések alapján 
jóhiszeműen vélelmezhető, hogy a mű 
vagy más védelem alatt álló teljesítmény 
egésze a szokásos kereskedelmi 
csatornákon keresztül a nyilvánosság 
számára nem hozzáférhető. 
CDSM 8. cikk (5)



Élni az irányelv adta lehetőségekkel

- Művek együttese is tekinthető OOC-nek
- OOC műveknek kell tekinteni azokat az 

irodalmi műveket, amelyeket utoljára 
1999. augusztus 31-én, vagy azt 
megelőzően adtak ki Magyarország 
területén

- Nem minősülnek OOC-nek azon irodalmi 
művek, amelyek utolsó kiadása óta 
nyolc év nem telt el. https://www.nwaonline.com/news/2018/may/09/video-

beaver-dam-flood-gates-opened/

https://www.nwaonline.com/news/2018/may/09/video-beaver-dam-flood-gates-opened/


Összehasonlítás

Költségek Feltételek Célközönség



IP tartalmak a Hungaricana
közgyűjteményi portálon

Bárki számára szabadon 
hozzáférhető

Előnyök
- a különböző 
anyagokban történő 
szabadszavas keresés
- régi és jelenkori IP 
dokumentumok 
teljessége
- a különböző 
gyűjtemények közti 
szinergia

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/SZTNH/

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/SZTNH/


Köszönöm a figyelmüket!

denes.legeza@hipo.gov.hu

www.sztnh.gov.hu
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https://www.youtube.com/channel/UC4SQzrxC7lazf2MXIm-qBIw
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