
A[apinformációk

Az Országgyűl,ési Kö nyvtá r Digitalizált Törvényhozási Tudástár IDTII etnevezésű p rojektje az
E[ektronikus Közigazgatás 0peratív Program IEKOPl keretében, kiemelt projektként, az
Európai Unió támogatásával, és az Európai Regionális Fejtesztési A[ap társf inanszírozásá-
vaI va[ósu[t meg 2010. január lr, és 2012. november 30. között. A projekt keretében 2 mi[-
tió otdatnyi magyar nyetvű könyv, időszaki kiadvány, történeti ország9yűtési dokumentum,
jogforrás, jogi, történettudományi és potitikai szakiroda[om kerütt digitatizá[ásra.

A di9itátis gyűjtemény és a hozzá kapcsotódó tudástár a könyvtár áttal, korábban digitatizátt
ál,[ományokkat együtt az ún. DTT portá[on át érhető et íhttp://dtt,ogyk.hul.

Álta[ános műszaki paraméterek:
- képformátum: TlFF,
- felbontás: 400 dpi,
- színmél,ysé9 : 2l+ bit,
- 0CR minőség főszövegek esetében: 95oklazaz 100 karakter max.5 hibát tartalmazl,

A digitatizátt dokumentumokat kereshető, kétrétegű PDF formában, a DigiTool, nevű gyűjte-
ménykezető szoftveren keresztü [ szo1,9ál,tatja.



A di9itátis objektumok metaadatai az Europeana Libraries projekt keretében e[érhe-
tővé váttak a TEL (The European Libraryl felületen és az Európai Digitátis Könyvtárban
íEuropeanal is.

A DTT projektről részletes beszámoló olvasható a portá[ Háttérinformációk című fejeze-
tében,

Gyűjtemények és kereshetőségü k

Könyvek

A [egfontosabb jogtudományi, potitikatudományi és történettudományi szakkönyvek, adat-
tárak, va[amint az orszá99yűl,és történetére, működésére vonatkozó l,egkeresettebb művek
tematikus gyűjteményekbe rendezve - 22!+8 kötet, 186t+ mű, mintegy 700 ezer otdat digita-
tizátva.

A di9itatizátt könyvek között neves jogtudósok, társada[omtudósok, pol,itikusok Iköztük/n-
gyal PáI Apponyi Albert, Csemegi Károly, Eötvös Károly, Magyary Zottán, Polner Ödön, Sztadits
Károly, Wlassích Gyula slb.l művei kaptak hel,yet. Számos szerzőt rövid életrajz mutat be,
kiemelve él,etük fontosabb á[[omásait, kutatási területüket. Az életrajzok vé9én szereptő
[inkek egy kattintással, elvezetnek a szerző digitatizátt műveihez.

Az adattárak atgyűjteményben a kutatáshoz szükséges jogi, potitikai és történeti temati-
kájú kötetek egyaránt tatáthatók. Közös je[l,emzőjük, hogy tény-adat jeltegű információkat
(statisztikák, névtárak| tarta[maznak, itl,etve lexikál,is tudást [foga[om-meghatározások,
életrajzok, évszámokl közvetítenek. Néhány adattárhoz könyvismertetés is tartozik.

A jogi és á[[amtudományi szakiroda[omban a két vitá9háború közötti jogtudósok, többek
között Kuncz Ödön, Grosschmid Béni (Zsögöd Benől, Concha Győző, Magyary Zoltán, Ereky lst-
ván, Moór Gyula, Horváth Barna, Tomcsányi Móric, lrk Albert és mások művei éppúgy meg-
tatáthatók, mint számos, 1945 után megjelent, maradandó értékű jogi és á[[amtudományi
monográfia, elsősorban a polgári jog és a büntetőjog körébőt.

A digitátis gyűjteményben el,érhető potitikai és történe[mitémájú könyvek döntően 1850
után és 1945 etőtt kerültek kiadásra, s a reformkortól, a második vitá9háború végéig terje-
dő időszak egy-e9y szeletéveI fogl,alkoznak.

Az országgyűlési szakirodatom atgyűjtemény a parlamentarizmussa[, az orszá99yűl,és tör-
ténetéve[, szervezetéve[, működésével fogl,alkozó könyveket tartaImazza, javarészt az 1 850
és 19t+5 közötti időszakbót. A kötetekrőt számos recenzió is el,érhető a portá[on.

A kötetek hierarchikus struktúrákba rendezve böngészhetők. Számos könyv tarta[omjegy-
zéke al,apján is elérhető; e könyvek esetében maga a tartalomjegyzék az atapértelmezett
nézet. További nézetek: 1ldalak, Te|jes mű, Lapozás, A tarta[omjegyzék nétküti könyvek
a[apértelmezett nézete az lldalak nézet - ez esetben az adott mű kötetei, azon be[ü[ o[da-
tai táthatók a képernyőn.



11Ú A JOGI §IRrAp

,NliÉ}llíT 
oörvrvty;3Áne

" *o,1íT
x1^, 

,-

,§?*-p6,
- rr]§

- {qlb.'

-'' lRAlOT 
r ,

\.v",
-l,,,nÉ'',',

0§§
"^tI\ KOÍ;r,'

_rr1l-lUP
BV:- ._+EB\\

A hagyományos keresési módok meLlett í,szerző, cím, kiadási adatok, tárgyszó} a di-
gitatizál,t dokumentumok tetjes szövege is kereshető. A tal,á[ati Iisták rendezhetők. A
keresőkifejezések a szövegben kiemelten jelennek meg. A könyvek egyes oldalai és a kö-
tetek is etmenthetők, l,etö[thetők, nyomtathatók, amennyiben nem tartoznak a szerzői jog
védelme atá. Az egyes tétetek [eíró adatai e-mai[-ben etkütdhetők.

Fo[yóiratok

73 je[entős jogtudományi és pol,itikatudományi fotyóirat a 19. és 20. századbő|, - 20 ezer fü-
zetszám 90 ezer cikke digital,izálva. Néhány cím: Jogtudományi KözLöny, Jogtudományi SzemLe,
Közigazgatási Szemle, Külügyi Szemle, Magyar Közigazgatás, Úgyvédek Lapja, Századunk stb,
A portálon a fo[yóiratok történetét, periodicitását, a l,apokkal, kapcsolatos érdekessé9eket
fe[do[9ozó ismertetők is e[érhetők.

A fo[yóiratok cím szerinti betűrendben böngészhetők. A fotyóiratok a[apérteI.mezett néze-
Ie a Cikkek nézet. A digitatizátt évíotyamok, illetve az egyes füzetszámok tetjességükben ís
megtekinthetők. A fotyóiratok vá[asztható nézetei: Cikkek, Teljes Lapszám, 0LdaLak, Lapozás.
A hagyományos keresési módok me[leti íszerző, cím, kiadási adatok, tárgyszól a di9italizátt
folyóiratok teljes szövege is kereshető. A ta[átati listák rendezhetők; a keresőkifejezések a

szövegben kiemelten jel,ennek meg. A cikkek, azok egyes oI.da[ai, a íol,yóiratok teljes füzet-
számai és a teljes évfotyamok is l,etölthetők, elmenthetők, amennyiben azok nem tartoznak a

szerzői jog védel,me a[á, Az egyes tétel,ek [eíró adatai e-mai[-ben etkütdhetők.
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Jogforrások

Hivatalos köztönyök 1848-tót napjainkig, ágazati köztönyök a betügytőt a val[ás- és közok-
tatásügyig; rendszerező és egyes jogágakat érintő döntvénytárak az 1872 és 1990 közötti
időszakbót. A köztönyök digitatizátt kötetei hierarchikus struktúrában böngészhetők. E
dokumentumok a[apértelmezett nézete a Teljes lapszámok nézet, amely esetben az adott
évfolyam közl,önyei táthatók a képernyőn. További nézetek: 1ldalak, Teljes év, Lapozás, A
szerzői jo9 áttat nem védett köztönyök egyes otdatai, füzetszámai és tel,jes évfotyamai [e,
tölthetők, etmenthetők és nyomtathatók. Az egyes téte[ek [eíró adatai e-mai[-ben etkütd-
hetők.

A portál,ról, tinkkapcso[attal, etérhető az Országgyűl,ési Könyvtár áttat korábban digitati-
zá[t, de a széles nyi[vánosság számára csak most elérhetővé tett Magyarországi Rende-
IetekTára című gyűjtemény is, amelyhez teírás és keresési segédl,et is tal,ál,ható a por-
tá[on. A gyűjtemény válogatva tartalmazza az 1867 és 1945 közötti időszakban kiadott
kirátyi (kormányzőilt rendeleteket, minisztere[nóki rendeleteket, kormányrendeleteket,
miniszteri rendeleteket, i|,|,etve egyéb, a jogszabátyok körébe nem tartozó rendelkezé-
seket ípétdául, átirat, fetszótítás, körl,evél,, hirdetmény, kirátyi meghívótevét|. A kiadvány
nem kihirdetési helye vo[t a rendeleteknek, az egyes kötetek utól,a9 kerültek egybeszer-
kesztésre.

A döntvénytárak gyűjteményrész alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent és az 0r-
szá99yűtési Könyvtár át1,ományában fettethető döntvénytárak és döntvényeket is tartalmazó
egyéb kiadványok digital,izátt gyűjteménye. Része többek között a dua[izmus korának első
rendszerező döntvénygyűjteménye, a Jogtudományi Köztöny szerkesztősége áttat kiadott

Döntvénytár, melyet 1870-ben indítottak
meg és 1869-1906 között hozott határoza-
tokat tartalmazott. Megtal,átható a gyűjte-
ményben továbbá a GrilL-féIe döntvénytár,
melynek első tizenkitenc kötete 1904 és
1913 között látott napvi[á9ot. Folytatása a

Gritt-féte új döntvénytár vo[t, me[ynek kö-
tetei 1927 és 1943 között jel,entek meg.

A döntvények digitatizátt kötetei hierar-
chikus struktúrában böngészhetők. E do-
kumentumok a[apértelmezett nézete az

_0l,datak_nézet, ame[y esetben egy dönt-
vénytár kötetei, azon be[ü[ otda[ai tekint-
hetők meg. További nézetek: Teljes mű és

Lapozás. A kötetek és az egyes ol,datak elmenthetők, tetötthetők, nyomtathatók, ameny-
nyiben nem tartoznak a szerzőijog védelme atá. Az egyes tételek leíró adatai e-mail-ben
etkütdhetők.

A DTT portáton az Országgyűtési Könyvtár munkatársai áttat írt tanulmányok segítik a to-
vábbi tájékozódást és a kutatómunkát: a jogforrási rendszer múttjávat és az 18ó8 utáni
bírósá9i rendszerreI kapcsolatban éppúgy tatáthatók itt írások, mint a döntvényjo99at va9y
az írott jogforrások ítörvények, privil,é9iumok, rendeletek, statútumok stb.l történetével,
kapcso[atban.



0rszá99yűlési dokumentumok

Az Országgyűtési Könyvtá r 200 1 óta fog ta lkozi k tervszerűen könyvtá ri doku mentu mok d i gita-
tizátásávat. A kiemelten védett könyvtári ál,tományrészek digitatizál,ása mintegy ó00 ezer o[-
dalnyi orszá9gyűtési forrásdokumentum fe[do19ozásávat kezdődött meg. El,őször az 1861
és 1990 között megjelent hivatalos magyar országgyűlési naptók és irományok kerültek
digitatizátásra, amelyek azOrszággyűtés Ia kétkamarás időszakban mindkét ház) ptenáris
ül,éseirő[ készül,t íl8ól-tőt szószerinti) naptók, olykor összefogtató jegyzőkönyvek, va[a-
mint a tárgyatások atapját képező iratanyagok, a cik[uson be[ü[ sorszámmal, eItátott ún.
irományok. Mindkét dokumentumtípushoz jó[ szerkesztett mutatókötetek is készültek.

A korábbi és a DTT projekt keretében l,ezaj|,ott di9itatizátási munkálatok eredményekép-
pen jelenteg több mint 900 kötetnyi, azazközel900 ezer ol,dalnyi történeti országgyűtési
dokumentum kereshető szabadon a gyűjteményben, köztük ország9yűl,ési nap[ók íl8ó1-
1990l; irományok [18ó1-1990); házszabátyok és ügyrendek [1848-1990}; orszá9gyűl,ési
almanachok t1884-1949l;vatamint az Áltami köttségvetés [18ó8-1949] kötetei. Az egyes
dokumentumtípusokat rövid [eírások mutatják be a portá[on.

Az országgyűlési dokumentumok típusonként és időrendben böngészhetők, de a nap[ók-
ban, irományokban kereshetünk ülésnapokra, irományszámra, oldalszámra és a tetjes
szöveg bármely szavára is.

A költségvetések7l+ kötete időrendben áttekinthető, ugyanakkor intézmények és fejeze-
tek szerint is kereshetők. A kötetekben el,Őfordutó szavak szabadszavasan va9y egy index-
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á[[omány segítségével is visszakereshetők. A dokumentumok szerzői jogi szempontból,
szabadok; egyes otda[aik tetötthetők, e[menthetők, nyomtathatók,

A házszabál,yok 37 kötete időrendben áttekinthető, ugyanakkor cím, év és a szövegekben előfordu-
tó bármel,y szó atapján is kereshető. A te[jes szövegű keresést indexátlomány segíti. A dokumentu-
mok szerzőijogi szempontbÓ[ szabadok; egyes ol,da[aik tetötthetők, e[menthetők, nyomtathatók.
Az országgyűlési almanachok az orszá99yűtési képvisel,ők, vatamint a főrendiházi íkésőbb
felsőházi) tagok rövid étetrajzát tarta[mazzák. A kötetek időrendben áttekinthetők, illetve
név szerint kereshetők, ameLy esetben az egyes orszá99yű[ési képvisetők, főrendiházi és
fetsőházi tagok életrajzához [ehet e[jutni. A kötetek a nyomtatott dokumentumhoz hason-
[óan [apozhatók. A dokumentumok szerzői jogi szempontból szabadok; egyes oldal,aik l,e-

tötthetők, e[menthetők, nyomtathatók.

Hozzát érés, a ka d á lym e ntessé9

A di9itatizátt dokumentumokhoz a hatátyos szerzői jogi szabátyozásnak megfelelően lehet
hozzáférni. A művek jel,entős része (mintegy lr0o/ol szerzőijogi védelem atatt átt, í9y csak az
0rszággyűtési Könyvtárban ethelyezett számító9épeken jeteníthető meg tudományos kuta-
tás vagy egyéni tanu[ás cétjábót, Aszerzői jogvédel,em alá nem tartozó művek a nyi[vános-
ság számára szabadon hozzáférhetők az interneten. Ez esetben a dokumentumok egésze
vagy része tetötthető, menthető és nyomtatható. Az egyes művek hozzáférhetősé9ét piros
színű zárt takat lvédett), il,letve zöld színű nyitott [akat (nem védett] ikon jelzi.

A DTT portát informatikai szempontból akadátymentes, l,átássérültek számára is jót hasz-
ná[ható.

Érdekességek

- A DTT átlományában számos memoár tatáthaió, köztük gróf Apponyi Atbert, Eötvös Károl,y,
Mészáros Lázár és Szemere Berta[an emLékiratai.
- A projekt keretében digitaIizátt l.egré9ebbi fotyóirat a Jogtudományi 's Törvénykezésí Tár
l1 855_1 85ól.
- A Belügyi Közlöny 189ó-1989 között megje[ent számai tetjességükben el,érhetők a portá-
[on. A lap - e közel száz évben - több változáson ment keresztül: 1896-19l+l+között Belügyi
Közlőny,1945-1950 között Rendőrségi Közlöny, majd 1951-1953, itl,etve 19ó0-1989 között
újra BeLügyi Közlöny címmeIje[ent meg.
- A di9itatizátt fol,yóiratok közül, a teghosszabb egybeíü99ő időszakot az lgazságügyi Közlöny
ötel,i fel,: 98 évfolyam í1892-1990) Lapszámai á[tnak tetjes szövegget kereshetően a kutatók
rendelkezésére a portá[on.
- Az egykori takáskönyvekbőL, azaz a képvisel,ők név- és takjegyzékeiből, az országgyűtési
képvisetők betűrendes névjegyzéke, vál,asztókerütete Ikésőbb pártáttásal, áttandó takásá-
nak, illetve budapesti tartózkodási hetyének címe kereshető vissza.
- Esterházy Miktós nádor 1ó37-ben írt házszabályjavaslata az első hazai dokumentum,
ame[y az 0rszá99yűtés tanácskozási rendjét átfogó szabátyokat tartalmazta.
- Az e[ső országgyűl,ési aImanachot 1 88ó-ban adták ki dr. Ha[ász 5ándor szerkesztésében,
az utolsót pedi9 1940-ben. Ezt követően 50 évi9 nem készütt almanach.


