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Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes elektronikus hírközlés i
tárgyú törvények módosításáról szóló T/3505. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

nyújtjuk be .

1. A törvényjavaslat címe a következ őképp módosul :

„2011 . évi . . . . törvény

Egyes hírközlési és mozgóképszakmai tárgyú törvények módosításáról”

2. A törvényjavaslat a következő VIII . fejezettel egészül ki :

„VIII. A mozgóképről szóló 2004. évi II . törvény módosítása

66. § A mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény (a továbbiakban : Mktv.) II. fejezet 2. címe helyébe
a következő rendelkezés lép :

„2. cím

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

	

8.	 (1) A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkör űen Működő Részvénytársaság ( a
továbbiakban: MNF), az e törvényben meghatározott rendelkezések szerint végzi a számára
mozgóképszakmai célokra el ő irányzott források elosztását .

(2) Az MNF a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. által alapított egyszemélyes közhasznú nonprofi t
zártkörűen működő részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen . Az MNF alapító okiratát
és annak módosításait az MNV Zrt. a Kormány előzetes jóváhagyásával fogadja el. Az MNF alapító
okiratát és annak módosításait a Magyar Közlöny mellékleteként megjelen ő Hivatalos Értesítőben az
alapító közzéteszi .

	

9.	 (1) Az MNF vezet ő tisztségviselő je a vezérigazgató. Az MNF feletti felügyeleti jogokat az
állami vagyon felügyeletéért felel ős miniszter gyakorolja .



(2) Az MNF támogatási feladatait a vezérigazgató és az MNF szervezetében m űködő, öt tagú
Filmszakmai Dönt őbizottság az MNF Támogatási Szabályzatában meghatározott módon, közösen látj a
el .

9/A. § (1) Az MNF bevételi forrásait a központi költségvetési támogatás, és az MNF saját bevétele i
alkotják.

(2) Az MNF működése során keletkezett saját bevételeinek elosztására is e törvény rendelkezései t
kell alkalmazni .

(3) Az MNF-nek feladatai ellátása során figyelemmel kell lennie a különböző társadalmi igények
kiszolgálására, a magyar filmipar sokszín űségének biztosítására. Így különösen lehetőséget kell adniaa
különböző filmalkotói nemzedékek, műhelyek, irányzatok esélyegyenl őségen alapuló, minél teljesebb
körű bemutatkozására, alkotói céljaik megvalósítására. Ezért az elosztási rendszer kialakítása sorá n
meghatározza az egyes részterületek közötti arányokat, egyensúlyt teremt az alkotói, filmel őállítói ,
terjesztési és nézői szempontok, valamint a m űvészeti és gazdasági érdekek között .

9/B.§ (1) Az MNF feladatai különösen :
a a bevételi források elosztása révén a moz óké szakmai támo atási rendszer m űködtetése
b) pályázati elvek kidolgozása, különös tekintettel a pályázók esélyegyenlőségére, a pályázatok

egyértelműségére, átláthatóságára és összehasonlíthatóságára, illetve a következőkben felsoroltakra :
ba a ma. ar filmművészet és filmipar fol amatos 'elenlétének biztosítása a hazai az európa i

valamint az Európán kívüli film iacon ,
bb) a magvar és egyetemes filmkultúra magyarországi terjesztésének előse ítg ése,
bc)a pályáztatás folyamatosságának biztosítása,
c) a támogatás odaítélésétő l kezdődően a filmalkotások elkészültének, valamint az egyéb támogatot t

célok megvalósulásának folyamatos felügyelete és a támogatások felhasználásának ellen őrzése,a
filmalkotások nemzetközi terjesztésének és filmfesztiválokon való jelenlétének el ősegítése,

d) a mozgóképszakma nemzetközi képviselete, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi
mozgóképszakmai pályázati rendszerbe való bekapcsolódás el ősegítése ,

e) a határon túli magyar filmm űvészet támogatása, folyamatos jelenlétének elősegítése a hazai, az
európai, valamint az Európán kívüli filmpiacon ,

fl az állami _támogatással megvalósuló filmalkotásokon fennálló vagyoni jogok kezelése .,
hasznosítása az MNF Támogatási	 Szabályzatában,	 és a támogatottal	 kötött	 szerződésben
meghatározott rendelkezések szerint ,

g) az MNF tulajdonában vagy kezelésében lév ő vagyontárgyak kezelése, hasznosítása ,
h) a mozgóképszakmai állami támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó koncepció k

elkészítése ,
i) a magyar kultúra terjesztése, illetve Magyarország nemzetközi megítélése szempontjábó l

kiemelkedő jelentőségű, filmforgatásra alkalmas állami, és önkormányzati tulajdonban álló helyszíne k
nyilvántartása és közreműködés filmgyártási	 célra	 történő hasznosításukban az azok felett
rendelkezésre jogosultakkal kötött megállapodás alapján .

(2) Az MNF az e törvényben meghatározott pályázati és támogatási elvek, illetve feltétele k
érvényesülését biztosító, a pályázatokra és a támogatások nyújtására vonatkozó részletes szabályoka t
az ala .ító okiratában illetve a Támo atási Szabál zatában álla ít'a me Az MNF a Támo atás i
Szabál zatot a Ma ar Közlön mellékleteként me 'elen ő Hivatalos Értesítőben valamint honla . an
közzéteszi .

(3) Az MNF minden év március 31-éig az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter számára
értékelést készít az el őző évben nyújtott támogatások hasznosulásáról . "

67 .

	

Hatál át veszti az Mktv . 2. • 10-11 . .ont'a 6. • d ont a 3 . címe 12 . • 1 bekezdés b
pontja, (5)-(7) bekezdése, 16-17. §-a ."

Indokolás



A módosítás célja, hogy megteremtse az átalakuló mozgóképszakmai intézményi struktúra jogi feltételeit ,
valamint módosítsa a mozgóképszakmai állami támogatási rendszer azon elemeit, amelyek az elmúl t
időszakban kontraproduktívak voltak, nem biztosították megfelelően az átlátható és hatékony
közpénzfelhasználás feltételeit, illetve nem voltak alkalmasak a törvény által kit űzött célok elérésére .

A mozgóképszakmai intézményi rendszer átalakítása egyrészt az eddiginél hatékonyabb feladatellátást ,
illetve az intézményi profilnak megfelelő feladatkoncentrációt és ezáltal a takarékosabb működést
célozza, az alkalmatlannak bizonyult közalapítványi struktúra helyén egy, a filmtámogatások elosztásá t
eredményesebben irányító új támogatási intézményrendszer létrehozását (Magyar Nemzeti Filmala p
Nonprofit Zrt .) .

A javaslat annak érdekében került benyújtásra, hogy a megalakult Magyar Nemzeti Filmalap még a nyá r
folyamán megkezdhesse filmtámogatási tevékenységét .

Budapest 2011 . június 29 .
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