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Megfogalmazott cél (1473-1850) 

 A régi nyomtatványok megőrzése az 

emlékezet és az utókor számára: az új 

felületen való domináns jelenlét és az 

állományvédelem 

 A régi nyomtatványok nyilvántartása: 

naprakész szolgáltatás a szakmának és a 

nagyközönségnek a nyomtatott (és írott) 

kultúránk legrégebbi részéről 

 A régi nyomtatványok szolgáltatása: 

elektronikus másolati példányok 

korlátozott (bilaterális) és korlátlan 

(OSZK) hozzáférése – 5M képfájl 



A törvény és a szakma határai 

 1997-es CXL. törvény 

 2001. LXIV. törvény 

 2001. LXXX. törvény 

 22/2005. (VII. 18.) NKÖM 

rendelet 

 30/2014. (IV. 10.) EMMI 

rendelet 



1997-es CXL. törvény 

 muzeális intézményekről, nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

 kulturális örökséghez tartozó javak: 
pótolhatatlan források, birtokbavételük 
minden ember alapvető joga 

 megőrzés, nyilvántartás és hozzáférés 
egymástól el nem választható egysége 

 kulturális javak védetté nyilvánítása, 
nyilvántartása, kiviteli engedélye, 
digitalizálása 

 kiemeli a hungarikumok teljességre 
törekvő gyűjtését, feltárását és megőrzését 



2001. LXIV. törvény 

 a kulturális örökség védelméről 

 mit tekinthetünk kulturális javaknak: a 
magyar nemzet történelmének kiemelkedő 
és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, 
írásos emlékei és egyéb bizonyítékai 

 kulturális javak tulajdonosa (birtokosa) 
köteles a javakat épségben fenntartani, 
őrzésükről, szakszerű kezelésükről és 
megóvásukról gondoskodni (bejelentési 
kötelezettség) 

 eltűnt kulturális javak felkutatása 

 kiviteli engedélyek 

 

 



2001. LXXX. törvény 

 szabályozza a védetté nyilvánítást, a 

külföldre szállítás feltételeit és az eltűnt 

műtárgyak felkutatására tett kísérletet 

 a jogellenesen kivitt kulturális javak 

visszaszolgáltatásáról (Unidroit-

egyezmény) 

 megkereső tagállam a területéről 

jogellenesen kivitt kulturális javak 

visszaszolgáltatását igényelheti, ha az adott 

tárgy Magyarország területén van 

 visszaszolgáltatási igények Magyarország 

javára történő érvényesítése 

 



22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 

 muzeális könyvtári dokumentumok 

kezeléséről és nyilvántartásáról 

 muzeális könyvtári dokumentumok 

meghatározása 

 állományvédelem: a könyvtár eredetiben 

csak helyben használatra bocsáthatja a 

könyvtárhasználók rendelkezésére, vagy 

csak másolat! 

 leltározás idejének előírása, törlés kérdése 

(megsemmisült, más közgyűjteménybe 

kerül – Kalocsa/ÁVH) 



30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 

 a nemzeti könyvtár kiemelt feladatai a 

muzeális könyvtári dokumentumok 

országos nyilvántartásának 

működtetése érdekében koordinálja az 

abban résztvevő könyvtárak 

tevékenységét 

 hozzáférhetőség széles körű 

biztosítása és a hosszú távú megőrzés 

érdekében digitalizálás 

 nemzeti bibliográfia teljessé tétele 

 



Az MKDNY kritériumai 

 1. a középkori kódex vagy nyelvemlék 

 2. a középkori, kora újkori kézirat 

 3. az 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum 

 4. az 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári 
dokumentum 

 5. az 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum 

 6. tartalmi vagy alaki szempontból jelentős történeti értékű, 
amely megjelenése helyétől, időpontjától függetlenül 
különlegességnek vagy ritkaságnak számít, vagy előállítása 
körülményeire, technikájára (kiállítása, írás anyaga, 
írásformája, illusztrációi, könyvdíszei, kötése stb.), illetve 
tulajdonosára tekintettel tudományos értékű. 

 7. kéziratok, illetve kéziratos hagyatékok, személyi irattárak, 
gyűjtemények vagy egyéb dokumentumok, amelyek írója 
(alkotója) a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális vagy 
tudományos életben jelentős szerepet töltött be 



A MOKKA-R kritériumai 

 Régi magyarországi nyomtatványok közös 
katalógusa (MOKKA-R) 

 tágabb meghatározás: Kárpát-medence 

 szűkebb meghatározás: tagkönyvtárak 

 szakmai tanácsadó szervezet 

 MKDNY: a mai Magyarország muzeális könyvtári 
dokumentumainak nyilvántartása 

 Csatlakozó feladatok: 

 örökségvédelem (védettség, lopás, kereskedelmi 
forgalom): Kulturális Javak Bizottsága 

 elektronikus másolati példány: digitalizálás, csere, 
szolgáltatás) 

 szakértői munka (értékbecslés, régi könyves-
fórumokon részvétel, oktatás, kutatás) 

 



A három rendszer (MNB, IKR, DK) kiépítése 

 

 A Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) 
1473–1850 

 Az OSZK-ban őrzött eredeti és másolati 
(nyomtatott) hungarikum integrált 
könyvtári rendszerben (IKR) való feltárása 
(RMK I–III, Apponyi Hungarica, 
Metszetek, Röplapok, Kalendáriumok, 
Exlibris) 

 Az OSZK-ban őrzött eredeti hungarikum 
korlátozás nélküli, illetve a nem OSZK-s 
elektronikus másolati példányok korlátozott 
szolgáltatása a Digitális Kincstárban (DK) 



Átjárhatóság más rendszerekkel 

 Széchényi / Apponyi / Jankovich 

 Fragmenta codicum 

 Kötéstörténet 

 Tipográfia 

 Corvina 

 RPHA 1700-ig 

 Tabula Hungariae 

 MOKKA-R / MS 

MKDNY 

 Más, még nem definiált rendszerek 



Kapcsolatok kiépítése 



Egy követendő példa: 

Gesamtkatalog der Wiegendrucke 



MKDNY - nyitólap 



Elsődleges adatok 

 55 gyűjtemény 

 Közel 300 000 rekord 

 Felt. 300 magyar gyűjtemény 

 2 000 000 rekord méretű adatbázis (OSZK 
400E, MTAK 200E, EK 200E) szükséges 

 Új országos felmérés (2018. 06. 01-től) 

 A rendelkezésre álló nyilvántartások irányt 
mutatók 

 Cél: minden köz- és egyházi gyűjtemény 
muzeális könyvtári dokumentumáról feltárás - 
több millió rekord (kéziratok, grafikai és 
audiovizuális dokumentumok) 

 



Tervezés: vizsgált kategóriák (1392-ből) 

        - átfedésekkel - 

1. alapítványi könyvtár:    15 

2. egyházi könyvtár:     52 

3. felsőoktatási könyvtár:   167  

4. felsőoktatási központi könyvtár:  31 

5. intézeti könyvtár:    23 

6. levéltári könyvtár:    17 

7. megyei hatókörű városi könyvtár:  20 

8. műemlék könyvtár:   2 

9. múzeumi könyvtár:   56 

10. nemzeti gyűjtőkörű könyvtár:  9 

11. nemzeti könyvtár:    1 

12. országos szakkönyvtár:   11 

13. szakkönyvtár:    410 

14. védett magángyűjtemény:   1 

15. egyéb (községi, városi könyvtár):  20 

 



A felmérés friss állása (2019. 02. 01.) 



A beérkezett számadatok 



Kísérőlevelek: problémák, segítség 

 Milyen problémák lehetnek a 
nyilvántartásban? 

 Kérnek-e segítséget a feltárásban? 

 Kérnek-e segítséget a digitalizálásban? 

 Kérnek-e segítséget a pályázásban? 

 Kérnek-e segítséget az állomány 
védeleméhez? 

 Kapcsolattartás, elérhetőségek fontossága 

 Érdekes és fontos művelődéstörténeti 
(intézménytörténeti) adatok bukkannak 
elő. 



Első összegzés (2003) 

 238 muzeális könyvtári 
dokumentumot őrző intézmény: 118 
kimenő / 59 válasz 

 20 könyvtárban összpontosul a 
muzeális anyag 90%-a 

 921 697 tétel a felmérés eredménye 

 Cél: online országos lelőhely 
létrehozása 

 Együttműködés a Kárpát-
medencében 

 Az adatbázis Szegeden található 

 



Második összegzés (2018) 

 262 intézménynek ment email 

 132 válasz érkezett 

 130 intézmény néma maradt (1. körlevél) 

 12 intézmény nem gyűjt a törvény hatálya 

alá eső muzeális könyvtári dokumentumot 

(rosszul értelmezték az előző felmérést) 

 120 intézmény igen 

 Több esetben nehéz volt megszerezni a 

legalapvetőbb adatokat (kapcsolatok, 

email) – telefon kiemelt szerepe! 



Néhány érdekes szám… 

 120 gyűjteményből: 77 300 kötet a 
legértékesebből (2003-as felmérés) 

 Ősnyomtatványok: 5348 kötet (4314) 

 Antikvák: 43 639 kötet (40 620) 

 Régi Magyar Könyvtár: 28 313 kötet (???) 

 Három nagy (OSZK, MTA, ELTE) 
részesedése (45 394 kötet): 

 Inc.: 4051 kötet (75%) 

 Ant.: 23 899 kötet (54%) 

 RMK: 17 444 kötet (61%) 

 58% az összesből, vagyis a kisebb 
gyűjtemények fontossága! 

 

 



Számok és arányok 

 1 405 968 dokumentumról van adatunk 
(2019.02.01) 2003: 65%-os növekedés 

 Ebből 570.000 a három nagy (OSZK, 
MTAK, EK) 

 A többi: 835 968 

 Előzetes becslés alapján 1,5 M (a 
törvényi kategórián kívülieket nem 
számítva) 

 Arányok megdöbbentők: 5% (77 300) 
az Inc., Ant. és RMK részesedés 

 Ez előrevetíti a feltárás (kommandó) és 
a bibliográfia (Petrik) munkájának 
racionalizálását és ütemezését 



Néhány kellemes meglepetés… 

Egri Dobó Múzeum: 14 RMK 

ELTE Könyvtár Tanszék: 39 RMK 

Győr Megyei Könyvtár: 17 RMK 

Kecskemét Református: 150 RMK 

Közlekedési Múzeum: 2 RMK 

Miskolc Egyetem: 90 RMK 

Nyíregyháza Szent Atanáz: 1 INC 

OMIKK: 14 RMK 

Pest Megyei Levéltár: 58 RMK 

Tolna Megyei levéltár: 9 RMK 

Vas Megyei Levéltár: 1 RMK 

Vereb községi könyvtár: 1 RMK. 



Hogyan tovább…? 

 2019 nyara: országos felmérés befejezése 

 2019 ősze: problémák összegzése, hiányos 
adatok, rosszul értelmezett adatok, 
segítségkérés 

 2019 vége: szükséges egy státusz, eszközök 
(laptop, digitális kamera, mobil), informatív 
kétnyelvű honlap 

 Helyszínelés fontossága: gyorsreagálású 
egység (8 fő klasszika filológus, művelődés-, 
irodalom- és művészettörténész) – nyelvi 
kompetencia: latin, ógörög, angol, német, 
francia és olasz) 

 2019-2023: a legértékesebb állomány (Cod., 
MNy., Inc., Ant., RMK) – arányait tekintve 
5% – hiánytalan felvitele az átmeneti 
adatbázisba belátható időn belül: 100E 
(utána áttöltése az OKR-be) 

 Digitalizálás, értékbecslés, állományvédelem, 
szakmai tanácsadás! 

 



Tervek 

 2019 tele: finanszírozás kérdése: V3 
együttműködés (EMMI, OSZK, MOKKA, DE, 
SZTE) 

 2019 ősze: MKDNY-iroda létrehozása 

 2019 tele: I. konferencia, a proveniencia-kutatás 

 2020 eleje: átmeneti adatbázis (Monguz?), 
adatmentés, feltöltés lehetősége 

 2019-2022: helyszínelés, adatok pontosítása, 
feltárás koordinálása, segítségnyújtás 

 2020: MOKKA MS/Grafika (és a többi) sorsa 

 2021/2022: feláll az OKR és benne az 
MKDNY/MOKKA-R 

 2022-től: folyamatos karbantartás, betöltés, 
segítségnyújtás, együttműködés más rendszerekkel 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Farkas Gábor Farkas 

gfarkas@oszk.hu  
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