
Jogosultak felkutatása érdekében legalább az alábbi információforrásokban lefolytatott keresést 

vagy tájékoztatáskérést kell elvégezni 

 

IRODALMI MŰVEK ESETÉBEN 
 

MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus és az Országos Dokumentumellátási 

Rendszer) adatbázisa (www.mokka.hu)   

Kötelespéldányok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti Bibliográfia (mnb.oszk.hu)  

Könyvtárak és egyéb intézmények katalógusai, besorolási állományai, amelyekben 

felkutathatók az érintett jogosultak vagy elérhetőségi adataik (pl.: http://saman.fszek.hu, 

http://webpac.lib.unideb.hu)   

Olyan kiadói és szerzői szervezetek, amelyek nyilvántartják az érintett jogosultakat és az 

elérhetőségi adataikat (pl.: http://mkke.hu, http://www.iroszovetseg.hu)  

Az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai (kiadott 

könyvek esetében: www.artisjus.hu, www.maszre.hu, www.miszje.hu, sajtótermékek 

esetében: www.pressjus.hu)  

Az Országos Elektronikus Dokumentumküldő Rendszer Adatbázisa 

  

Kiadott könyvek esetében további információforrások: 

A WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders; 

http://norman.hrc.utexas.edu/watch) és az ISBN (International Standard Book Number; 

http://www.oszk.hu/isbn_ismn_iroda) azonosító számról vezetett nyilvántartás, valamint a 

kiadott könyvekre vonatkozó adatbázisok  

Adatbázisokat és nyilvántartásokat egyesítő információforrások, különösen a VIAF (Virtual 

International Authority Files; http://viaf.org) és az ARROW (Accessible Registries of 

Rights Information and Orphan Works; http://www.arrow-net.eu) adatbázis  

Sajtótermékek és egyéb kiadványok esetében további információforrások: 

Újságírók szakmai szervezetei (pl.: www.muosz.hu)   

A sajtótermék ISSN (International Standard Serial Number; http://www.oszk.hu/issn) 

azonosító számáról vezetett nyilvántartás  

 

AUDIOVIZUÁLIS MŰVEK ÉS HANGFELVÉTELEK ESETÉBEN 
 

Kötelespéldányok nyilvántartásai 

(http://mandarchiv.hu, http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html )  

Audiovizuális művet és hangfelvételt nyilvántartó kép-, hang- vagy audiovizuális 

archívumok és könyvtárak adatbázisai (pl.: http://mandarchiv.hu)  

Az előállítók szövetségei (pl.: www.mahasz.hu, http://www.mpsz.org.hu/)   

A szabványokat és azonosítókat alkalmazó adatbázisok - különösen az audiovizuális művek 

esetén az ISAN (International Standard Audiovisual Number; http://www.isan.org), a 

zeneművek esetén az ISWC (International Standard Musical Work Code; 

http://www.iswc.org) és a hangfelvételek esetén az ISRC (International Standard Recording 

Code; http://isrc.ifpi.org/en) azonosító számokról vezetett nyilvántartások  

Az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai 

(www.artisjus.hu, www.eji.hu, www.filmjus.hu, www.mahasz.hu)   

A közreműködőknek a műpéldányon feltüntetett névsora és az ott megjelenő egyéb 

információk  

A jogosultak elkülönült részét képviselő egyéb érintett szervezetek adatbázisai  
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VIZUÁLIS MŰVEK ESETÉBEN 
 

MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus és az Országos Dokumentumellátási 

Rendszer) adatbázisa (www.mokka.hu)   

Kötelespéldányok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti Bibliográfia (mnb.oszk.hu)  

Könyvtárak és egyéb intézmények katalógusai, besorolási állományai, amelyekben 

felkutathatók az érintett jogosultak vagy elérhetőségi adataik (pl.: http://saman.fszek.hu, 

http://webpac.lib.unideb.hu)   

Olyan kiadói és szerzői szervezetek, amelyek nyilvántartják az érintett jogosultakat és az 

elérhetőségi adataikat (pl.: http://mkke.hu, http://www.iroszovetseg.hu)  

Az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai 

(www.hungart.org)   

Az Országos Elektronikus Dokumentumküldő Rendszer Adatbázisa  

A WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders; 

http://norman.hrc.utexas.edu/watch) és az ISBN (International Standard Book Number; 

http://www.oszk.hu/isbn_ismn_iroda) azonosító számról vezetett nyilvántartás, valamint a 

kiadott könyvekre vonatkozó adatbázisok  

Adatbázisokat és nyilvántartásokat egyesítő információforrások, különösen a VIAF (Virtual 

International Authority Files; http://viaf.org) és az ARROW (Accessible Registries of 

Rights Information and Orphan Works; http://www.arrow-net.eu) adatbázis  

Újságírók szakmai szervezetei (pl.: www.muosz.hu)   

A sajtótermék ISSN (International Standard Serial Number; http://www.oszk.hu/issn) 

azonosító számáról vezetett nyilvántartás  

A képügynökségek adatbázisai  

 

EGYÉB MŰTÍPUSOK ESETÉBEN 
 

Az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai 

  

A műtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények adatbázisai 
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