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A MEK létrehozásának gondolata három, különböző területről érkező, de valamilyen formában a 

könyvtárak világához kötődő ember agyából pattant ki. Moldován István korábban szakirodalom-
figyeléssel, számítógépes irodalomkutatással foglalkozott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
Központi Könyvtárában, több mint tíz évig. Kokas Károly a szegedi Egyetemi Könyvtár főigazgató-
helyettese volt. Drótos László a Miskolci Egyetem könyvtárában dolgozott, 1982-től foglalkozott 
számítógépekkel. 1993-ban, a MEK megalapításakor Kokas a bölcsész, Drótos a műszaki, Moldován 
pedig a közgazdaságtani vonalat képviselte. 1994 tavaszán elkészült egy ajánlás a Magyar Elektronikus 
Könyvtár megalapítására és működésének szabályozására. A nyár folyamán folyt az ajánlás 
előkészítésének munkája, az ötletgyűjtés, ill. a hasonló külföldi kezdeményezések megismerése. Ennek 
apropóját a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program részeként kiírt pályázat adta, 
amely egy magyar nyelvű internetes tartalomszolgáltatásról szólt. Végül a pályázat eredménye nem 
anyagi, hanem technikai támogatás lett, a MEK lehetőséget kapott, hogy szeptembertől a NIIF központi 
szerverén tároljon adatokat, dokumentumokat. 

A webes felület kiépítése egy év múlva kezdődött el, és ezzel a mek.iif.hu szerver lett az Elektronikus 
Könyvtár központi szolgáltatója. Az ezt követő 6 év alatt, 1996 és 2002 között, több ezer darabra nőtt az 
adatbázisban elérhető dokumentumok száma, köszönhetően a rengeteg önkéntesnek és a támogató 
intézményeknek. Ez idő alatt a látogatók száma is havi 60-70 ezerre nőtt és kialakult a jelenlegi 
gyűjtőköre is. 

1999-re a MEK számos tekintetben - adatállomány mérete, önkéntesek, felhasználók száma - elérte azt 
a határt, amikor az alapítók már elengedhetetlennek tartották intézményi keretek közé szorítását. A 
„MEK közösség” támogatásával létre is jött a negyven tagot számláló Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Közhasznú Egyesület. Az eredeti tervek szerint az egyesület további magyar elektronikus könyvtárak 
kiépítését ösztönözte volna, és biztosította volna a kereteket különböző pályázati pénzek elnyerésére.  

1999 szeptemberében azonban az Országos Széchényi Könyvtár, Monok István főigazgató vezetésével, 
bevonta a nemzeti könyvtár működésébe az elektronikus könyvtárat, mely így megfelelő helyet és 
jelentőséget nyert a könyvtári szolgáltatások rendszerében. Létrejött az először két fővel rendelkező 
önálló MEK osztály az OSZK épületén és keretein belül.  

A MEK Egyesület évente kétszer, a kötelező közgyűlés alkalmával ül össze. Több szempontból még 
ma is fontos szerepe van. Egyrészt olyan pályázati csatornákat nyit meg, amelyeket az OSZK keretein 
belül nem lehet megpályázni, másrészt rendkívül erős húzóereje van, mivel több olyan kísérleti ötlet 
fogalmazódik meg, ami aztán idővel integrálódik az OSZK, a MEK osztály szolgáltatásaiba (például: 
LIBINFO, MIA). 

2001-ben az online információforrások iránt rohamosan megnőtt igények és a gyűjtemény gyors 
bővülése miatt egy új könyvtár építésébe kezdtek, mely már saját szerveren, a mek.oszk.hu címen érhető el. 

A 2003 júliusában megnyitotta új szolgáltatását a MEK, vmek.oszk.hu címen, mely a fogyatékkal élők 
számára készített alternatív, nem-grafikus kezelőfelület. 

Az elmúlt néhány évben a MEK az egyik legfontosabb magyar oktatási és kulturális online 
információforrássá vált, folyamatosan növekvő olvasótábora mára már eléri a napi 40-45 ezer főt. 

Gyűjtőkörét tekintve 1994-ben az elektronikus publikációk összegyűjtésére, katalogizálására és hosszú 
távú archiválására jött létre. Ellentétben sok más e-könyvtárral, digitalizálási projekttel, nem egy előre 
meghatározott szakterület, korszak vagy dokumentumtípus anyagainak Internetre vitele volt a célja.  
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A Magyar Elektronikus Könyvtár egy általános gyűjtőkörű "közkönyvtár" az Interneten, melynek, 

csakúgy, mint minden könyvtárnak, három funkciója van: a digitális dokumentumokat gyűjti, archiválja 
és szolgáltatja, és természetesen mindezt ingyenesen. 

A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy idegen nyelvű, de magyar ill. közép-európai vonatkozású, 
tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet, elsősorban 
szöveges művek, kisebb arányban pedig térképek és kották. 

A mai napig elsősorban gyűjti a digitális könyveket, csak mellékesen foglalkozik digitalizálással. 
A működés első éveiben a MEK főleg az önkéntesek munkájára támaszkodott. Eleinte, szkennerek 

hiányában, csak azt lehetett feltenni, amit valaki begépelt, és ez az önkéntesek munkája nélkül 
elképzelhetetlen lett volna. Mára arányaiban változott a dolog. A klasszikus szépirodalom - az 
elektronikus könyvtár legnépszerűbb része - nagyrészt az önkéntes szkennelőktől érkezik, de ma már 
sokféle egyéb forrás is létezik. A szakirodalmat és a kortárs szépirodalmat többnyire közvetlenül a 
szerzőktől vagy kiadóktól kapják, a nagy kézikönyveket professzionális digitalizáló cégektől veszik meg. 
A mai napig van mozgalmi jellege a működésnek, de kezd kialakulni egyfajta profizmus. 

A gyűjteménybe kerülő minden egyes dokumentum alapos minőségellenőrzésen és szükség esetén, 
javításon esik át, majd a legnépszerűbb formátumokba (HTML, XML, PDF, RTF, DjVu) és egységes 
külalakra konvertálják őket. Ezután az érvényes könyvtári szabályok szerinti részletes leírás készül róluk, 
melyet a dokumentumokhoz mellékelnek.  

A MEK esetében a minőség a szövegminőségre, a korrektúrázásra vonatkozik, tehát inkább formai, 
mint tartalmi jellegű. 

A MEK-ben szinte minden szakterületről található már digitális dokumentum, és nagyon változatos a 
műfajok köre is: regények, versek, szakkönyvek és tanulmányok, lexikonok, szótárak, sőt kisebb 
mennyiségben kották, térképek és festmények is.  

A folyamatos fejlesztések során az egyes dokumentumok, és a kezelőfelület oldalai is megújultak, 
korszerűbb formát kaptak. A legfontosabb újítások a műveket kísérő metaadatok terén történtek. A MEK-
be feltöltött minden dokumentumról részletes könyvtári leírás készül, ezek a bibliográfiai adatok a 
könyvtári világban használatos MARC szabványok szerint is rendelkezésre állnak, így az integrált 
könyvtári rendszerek számára egyaránt átvehetők az elektronikus dokumentumok metaadatai.  
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A főoldalon mindig az Újdonságok rovat jelenik meg középen, a legszembetűnőbb helyen, ahol 

közlik a legutóbb bekerült kiadványok rövid ismertetését. A gyarapodás nem lassult az évek során, 
hanem egyenletes, évek óta kb. napi öt címmel bővül az állomány. Az adatok frissítése naponta történik, 
minden éjszaka.  

Dokumentumok száma jelenleg összesen: 7001 db, ebből magyar nyelvű: 6406 db. 
Téma szerinti felosztásban: 

♦ Humán területek, kultúra, irodalom: 4249 db 
♦ Kézikönyvek és egyéb műfajok: 336 db 
♦ Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok: 420 db 
♦ Társadalomtudományok: 2951 db 
♦ Természettudományok és matematika: 456 db 

A MEK-be 8-10-féle keresési illetve böngészési lehetőség is be van építve, mindegyik más-más célra 
optimális.  

A kezdőlapon két keresési felület is adott, az egyik a konkrét vagy szavas gyorskeresés, ahol 
beírhatjuk a keresendő dokumentum címét, szerzőjét, egy-egy témát, illetve sorszám szerinti keresésre is 
van lehetőség. Mindehhez súgó is található, különböző javaslatokkal. A másik keresési felület, ami sokkal 
egyszerűbb és célravezetőbb, a dokumentumok téma szerinti böngészése. 5 nagy kategóriát 
(Természettudományok / Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok / Társadalom tudományok / Humán területek, 
kultúra, irodalom / Kézikönyvek és egyéb műfajok ) találunk a főlapon, amire kattintva további altémakörök 
jönnek elő, ahol ki tudjuk jelölni azt az egy vagy több témakört, amire kíváncsiak vagyunk. 
Természetesen itt is lehetőség van arra, hogy a találati listák sorrendjét beállítsuk, főcím szerint, első 
szerző szerint, illetve a MEK-be való bekerülés dátuma szerint. 

Van egy olvasói katalógus nevű keresési felület is, mellyel, ahogy a gyorskeresővel is, csak a 
dokumentumok (pl. könyvek) adataira lehet rákeresni, a bennük levő egyes művekre nem. Ha például 
egy verset keresünk, akkor előbb a szerző köteteit kell megtalálnunk, majd azokban átnézni a 
tartalomjegyzéket, vagy a MEK kezdőlapjáról elérhető teljes szövegű keresővel is próbálkozhatunk a mű 
címe vagy egy jellemző idézet alapján. 

Az adatbázisban több listát találunk a teljes állományi lista mellett. Van például egy azonosító szerint 
lista, amely a MEK-be való bekerülés idejét mutatja. Itt megtudhatjuk, hogy melyik volt az első 
dokumentum, mely az adatbázisba került. Ennek fordítottját az újdonságok listáját is megtaláljuk, mely 
időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős 
módosítás időpontját jelzi. Ezenkívül, de ehhez kapcsolódva hírlevelet is működtetnek, melyre 
feliratkozva minden hónap elején meg lehet kapni az új művek listáját.  

Sikerlistát is szerepeltetnek, melyben a borítólapjuk letöltésének gyakorisága szerint rendezve találjuk 
a dokumentumokat, betűrendben. Mindig csak az előző havi összesített adatot veszik figyelembe, hogy 
az új műveknek is legyen esélyük felkerülni a legjobbak közé. A lista alján százasával lehet lapozni. A 
dokumentumok mellett található dátumok itt is a MEK-be kerülés időpontjait jelentik. 

A MEK igyekszik minél több formátumot előállítani a könyvekből, különböző célokra (online 
böngészés, kinyomtatás, felolvasás, átszerkesztés stb.), és visszamenőleg is készítenek a régebbi 
anyagokból mobil eszközökre szánt LIT és hosszú távú archiválásra alkalmas XML verziókat. De 
előfordul, hogy olyan formátumban kapnak meg egy könyvet, amit nem, vagy csak aránytalanul nagy 
munkával lehetne más verzióra is átalakítani, így ezekből csak 1-2 változatot találunk az adatbázisban. 

A formátumok mellett a dokumentumok úgynevezett borítóján megtalálhatjuk a fülszöveg opciót is, 
ahol a dokumentumra vonatkozó előszó, tartalom kaphat helyet. Ezen felül itt találjuk még az olvasói 
vélemények lehetőséget, ahol fórumot biztosítanak az olvasóknak. Itt találhatók még a szerzői jogokra 
vonatkozó adatok is. 
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A könyvtár honlapján megtalálható szerzők Adytól Zrínyiig a legfontosabb alkotók műveinek 

jogaival kapcsolatban kevés tiltakozás volt. József Attila, Weöres Sándor, Rideg Sándor, Aszlányi Károly 
örököse kérte a művek levételét. (József Attila jogai 2007-ben, Aszlányié 2008-ban jártak le, a költő műveit 
2008., az íróét 2009. január 1-jétől újra olvasni lehet a MEK honlapján.) 

A szellemi alkotások internetes szolgáltatásával kapcsolatos jogi helyzet többször változott az évek 
során Magyarországon. A MEK igyekszik alkalmazkodni a mindenkori magyar törvényi szabályozáshoz, 
és tiszteletben tartja a szerzők és egyéb jogtulajdonosok kéréseit. A MEK hazánkban az elsők között 
szerződött az Artisjus Egyesülettel a szöveges dokumentumok közös jogkezelése céljából, azonban ez 
nem tartott sokáig, hiszen a hálózaton szolgáltatott szöveges művek esetében 2004 májusában teljesen 
megszűnt a közös jogkezelés. Ettől kezdve a művek minden fontosabb közreműködőjétől (szerzőtől, 
szerkesztőtől, fordítótól, illusztrátortól, stb., és egy ideig még a kiadótól is), illetve ezek jogörököseitől 
írásos szerződésben rögzített engedélyt kell kérni az internetes szolgáltatáshoz. Kivételt csak azok a 
művek jelentenek, amelyeknek közreműködői mind 70 évnél régebben haláloztak el, ezek már a szabad 
felhasználás körébe tartoznak. 

 
„A Magyar Elektronikus Könyvtár projekt folyamatosan kísérletezik a legújabb technológiák 

könyvtári alkalmazásával, adaptálja a nemzetközi szabványokat a hazai környezetbe, együttműködik 
magyar és európai intézményekkel és szervezetekkel, hogy felépíthesse a Jövő Könyvtárát. 


