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2012. évi …törvény 

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról 
 

 

1. § 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 2. pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

(E törvény alkalmazásában) 

 

„2. filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 

szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető 

játékprogramban megjelenő, kizárólag a játékprogram vagy alkalmazás részeként való 

megtekintésre készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató 

magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgető-műsort (talk-show), a játék- és 

vetélkedőműsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet;” 

 

(2) Az Mktv. 2. §-a a következő 6b. ponttal egészül ki: 

 

(E törvény alkalmazásában) 

 

„6b. egyéb nemzetközi koprodukciós filmalkotás: különböző államokban székhellyel 

rendelkező filmelőállítók által készített filmalkotás, amely nem tartozik két- vagy többoldalú 

nemzetközi egyezmény hatálya alá, de a filmelőállítók jogait és kötelezettségeit koprodukciós 

szerződés rögzíti és a filmalkotás Magyarországon csak közvetett támogatást vesz igénybe;” 

 

(3) Az Mktv. 2. § 8. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(E törvény alkalmazásában 

eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás: az olyan filmalkotás, amely az alábbi 

kategóriák valamelyikébe tartozik:) 

 

„a) a rendező és a stáb tagjai (az utómunka során a narrátor) által használt nyelv többségében 

a magyar,” 

 

(4) Az Mktv. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(E törvény alkalmazásában) 

 

„9. közvetlen támogatás: e törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott szervek által 

mozgóképszakmai célokra nyújtott költségvetési támogatás;” 
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(5) Az Mktv. 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(E törvény alkalmazásában) 

 

„20. filmgyártás: a filmalkotás gyártásának megkezdésétől a filmalkotás első eredeti 

példányának előállításáig vezető alkotói, szervezési, gazdasági és műszaki tevékenységek 

összessége; az első eredeti példány az első, közönség előtti bemutatásra alkalmas végleges 

kópia;” 

 

(6) Az Mktv. 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(E törvény alkalmazásában) 

 

„21. filmgyártás-előkészítés: a filmforgatás megkezdését megelőző, közvetlenül annak anyagi, 

műszaki, szervezési feltételeinek biztosítását célzó alkotó és szervező tevékenység;” 

 

 

2. § 

 

Az Mktv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A játékfilmalkotásokat, a kisjátékfilmeket, az animációs filmalkotásokat, 

dokumentumfilm-alkotásokat és a tudományos ismeretterjesztő filmalkotásokat, valamint a 

számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogramban megjelenő, kizárólag 

a játékprogram vagy alkalmazás részeként való megtekintésre készülő filmalkotásokat az 1. 

melléklet szerinti táblázat alapján elért pontszámoknak megfelelően kell besorolni a magyar 

filmalkotás, a magyar részvételű filmalkotás, az egyéb magyar részvételű filmalkotás és az 

egyéb filmalkotás elnevezésű kategóriák valamelyikébe. 

 

(2) A kísérleti filmek és az e törvényben nem szabályozott egyéb műfajok esetében az 1. 

mellékletnek a dokumentumfilm-alkotások és a tudományos ismeretterjesztő filmalkotások 

besorolására vonatkozó szempontjait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a 

besorolandó filmalkotás által – a táblázat alapján értékelhető tényleges alkotói részvétel, 

illetve feltételek alapján – elérhető legmagasabb pontszám 100 pontnál kevesebb, a 2. § 7. 

pontja szerinti kategóriák valamelyikébe való besorolás feltétele, hogy az elérhető pontszámot 

100%-nak tekintve az adott filmalkotás elérje a 2. § 7. pontjában meghatározott 

pontszámoknak megfelelő százalékot. 

 

(3) Az e § szerinti pontszámok kiszámításakor a filmalkotás magyar elemeire adható egyes 

pontszámokat az egyes elemeken belüli magyar részvétel arányához, a filmelőállító cég 

esetében a filmalkotás költségvetéséből a magyar filmelőállítóra jutó hozzájáruláshoz, vagy 

ha ez a magasabb, a Magyarországon felmerülő közvetlen filmgyártási költségnek a 

filmalkotás költségvetésén belüli arányához kell igazítani.” 
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3. § 

 

Az Mktv. I. Fejezete a következő címmel egészül ki: 

 

„4. Cím 

 

A nemzeti filmvagyon 

 

5/A. § A nemzeti filmvagyont 

a) az államot valamely filmalkotásra vonatkozóan 

aa) a szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. törvénycikk 3. §-a alapján megillető vagyoni jogok, 

ab) a szerzői jogról szóló 1921. évi LIV. törvénycikk 3. §-a és 74. §-a alapján megillető 

vagyoni jogok, 

ac) a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése alapján megillető vagyoni 

jogok, 

ad) a szerzői jogról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény 64. §-a alapján megillető felhasználási 

jogok,  

ae) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 82. §-a alapján, mint szomszédos jogi 

jogosultat megillető jogok összessége, valamint  

b) az a) pontba tartozó filmalkotások eredeti negatívjainak példányai 

alkotják.” 

4. § 

 

Az Mktv. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12/A. § (1) E törvény szerinti közvetlen és közvetett támogatás csak olyan filmalkotáshoz 

kapcsolódóan nyújtható, amely  

a) filmgyártással összefüggésben a (2) bekezdésben, 

b) filmterjesztéssel összefüggésben a (3) bekezdésben 

meghatározott kulturális követelményeknek megfelel. 

 

(2) A filmgyártás esetében a filmalkotás akkor felel meg a kulturális követelményeknek, ha a 

2. mellékletben meghatározott szempontok alapján legalább 16 pontot ér el akként, hogy az 

a)‒n) pont szerinti feltételek közül legalább négyben pontot szerez, és  

a) jogszabályban meghatározott európai filmkoprodukciónak minősül, feltéve, hogy az 

magyar részvétellel készül, vagy 

b) az a)‒h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt teljesít. 

 

(3) A filmterjesztés esetében a filmalkotás akkor felel meg a kulturális követelményeknek, ha 

a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján az a)–h) pont szerinti feltételek közül 

legalább két feltételt teljesít.” 

 

 

5. § 
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(1) Az Mktv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a közvetlen és közvetett támogatás mértéke 

bármely filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós 

filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának az 50%-áig terjedhet.” 

 

 

6. § 

 

(1) Az Mktv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A 12. § (3) bekezdés b) és c) pontja esetében kizárólag a filmelőállító, a 12. § (3) 

bekezdés d) pontja esetében a filmterjesztő és a filmelőállító részesíthető közvetlen 

támogatásban.” 

 

(2) Az Mktv. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A Hivatal a (3) bekezdés c) és h) pontjában meghatározott kizáró feltétel alól különös 

méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat, ha a c) pont szerinti kötelezettség esetében az 

ügyfél annak a Hivatal által meghatározott időpontig eleget tesz, vagy a kötelezettség 

teljesítése a megrendelésre készülő filmalkotásokra vonatkozó szerződéses kötelezettségekkel 

ellentétes, és ezt az ügyfél hitelt érdemlően igazolja, valamint a h) pont esetében, ha az eset 

összes körülményét megvizsgálva az e törvény szerinti közérdek megvalósulása azt indokolja. 

E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az egyedi 

ügyben megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben meghatározott célok 

megvalósulásának társadalmi hasznosságánál.” 

 

7. § 

 

Az Mktv. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A Hivatal ellátja Magyarország képviseletét az Európai Audiovizuális 

Obszervatóriumban.” 

 

8. § 

 

Az Mktv. 19/A. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(10) A Hivatal által hozott jogerős határozat alapján jogosított ügyfél helyébe a polgári jog 

szerinti jogutódja léphet, ha a jogutódlás e törvény szerinti célok megvalósulását segíti elő és 

nem veszélyezteti a közpénzek szabályos felhasználását és az azzal való elszámolást. A 

jogutód a jogutódlástól számított 40 napon belül kérheti a jogutódlás megállapítását. 

 

(11) A jogutódlás tényét a Hivatal végzéssel állapítja meg. E végzés ellen önálló 

fellebbezésnek csak a Ket. 16. § (6) bekezdésében meghatározott esetben van helye.” 
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9. § 

 

Az Mktv. III/A. Fejezet az „Ügyintézési határidő” alcímének címe helyébe a következő 

szöveg lép: 

 

„Ügyintézési határidő és az eljárás felfüggesztése” 

 

10. § 

 

Az Mktv. 19/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A Hivatal megszünteti az eljárást, ha azt az ügyfél kérelme alapján függesztette fel, az 

eljárás folytatását a felfüggesztéstől számított két éven belül az ügyfél nem kéri és az eljárás 

folytatásának hivatalból nincs helye.” 

 

11. § 

 

Az Mktv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan terjesztői hálózatba nem kerülő 

filmalkotásra, amely nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett 

filmnapok, filmhetek vagy filmfesztiválok alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz 

alkalommal kerül bemutatásra, valamint arra a filmalkotásra, amely kizárólag a 25. § (2) 

bekezdése szerinti moziban vagy moziteremben kerül bemutatásra egy évben legfeljebb 

három alkalommal.” 

 

12. § 

 

Az Mktv. 21/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját legalább 30 nappal 

megelőzően kérelmezi a besorolást a Hivatalnál. A kérelem tartalmazza  

a) a filmterjesztő által terjeszteni kívánt filmalkotás 

aa) magyar és eredeti nyelvű címét,  

ab) rövid tartalmát, 

ac) előállítójának, producerének, rendezőjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzőjének, 

operatőrének és főszereplőinek nevét, 

b) a filmterjesztőnek a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a 21. §-ban 

meghatározott kategóriák alapján, valamint 

c) a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját. 

 

(2) A kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas 
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példányát.” 

 

13. § 

 

Az Mktv. 21/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A 21/A. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat a mozielőzetes önálló besorolása esetén is 

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a mozielőzetes önálló besorolása tárgyában hozott 

döntésben megállapított kategóriát a filmalkotás 21/A. § szerinti korhatár-besorolása 

tárgyában meghozott elsőfokú döntés nem módosítja, de a mozielőzetesen a filmalkotás 

korhatár-besorolása tárgyában meghozott elsőfokú döntést követően a filmalkotás korhatár 

besorolásának megfelelő jelzést kell feltüntetni az Elnök rendeletében foglaltak szerint.” 

 

14. § 

 

Az Mktv. a következő 21/C. §-sal egészül ki: 

 

„21/C. § (1) Moziban a filmalkotást megelőzően kizárólag olyan mozielőzetes vetíthető, 

amelynek a besorolási kategóriája nem magasabb az azt követő filmalkotás besorolási 

kategóriájánál. A minél szélesebb körben történő hirdethetőség érdekében a filmterjesztő 

kérheti a mozielőzetes besorolását abban az esetben is, ha a filmalkotás már besorolásra 

került.  

 

(2) A Hivatal a határozatában megjelöli azt a filmalkotásénál alacsonyabb besorolási 

kategóriát, amelybe tartalma alapján a mozielőzetes tartozik, és amelyet az (1) bekezdés 

szerinti hirdetési tevékenységnél figyelembe kell venni, azzal, hogy a mozielőzetesen ebben 

az esetben is a filmalkotás korhatár besorolásának megfelelő jelzést kell feltüntetni az Elnök 

rendeletében foglaltak szerint.  

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a mozielőzetes egy példányát megtekintésre alkalmas 

hordozón. 

 

(4) Ha a mozielőzetes besorolási kategóriája a filmalkotásénál nem alacsonyabb, a Hivatal a 

kérelmet elutasítja. 

 

(5) A 21/A. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat a mozielőzetes e § szerinti besorolása esetén 

is megfelelően alkalmazni kell.” 

 

15. § 

 

Az Mktv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodásokon keresztül a Hivatal 

biztosítja, hogy a társadalmi szervezetek megfelelő számú és végzettségű tagot delegáljanak a 

Korhatár Bizottságba. A Hivatal az NMHH köztisztviselői közül is delegálhat megfelelő 
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végzettségű és a média gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásai tekintetében tapasztalattal 

rendelkező tagot a Korhatár Bizottságba.” 

 

16. § 

 

(1) Az Mktv. 26/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani a filmalkotás 

egy példányát megtekintésre alkalmas hordozón. Idegen nyelvű filmalkotás esetén, ha a 

filmalkotásból magyar nyelven szinkronizált vagy magyar feliratos változat nem áll 

rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar vagy angol nyelvű dialóglistáját is.” 

 

 

(2) Az Mktv. 26/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5a) A filmalkotások „art” minősítésére irányuló eljárásban, ha a szakhatóság az előírt 

határidőn belül nem ad állásfoglalást, a Hivatal az eset összes körülményét mérlegelve 

a) a hozzájárulást megadottnak tekinti, vagy 

b) a 26. § (2) bekezdés szerinti szakkérdésben maga dönt, melynek során szakértőt rendelhet 

ki.” 

 

17. § 

 

(1) Az Mktv. 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Hivatal – a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás kérelmére – a közvetlen 

támogatásra való jogosultság megállapítása érdekében azokat a filmalkotásokat, amelyek 

előállításához közvetlen támogatást igényelnek, a törvény alapján besorolja az alábbi 

kategóriák alapján: 

a) magyar filmalkotás, 

b) magyar részvételű filmalkotás, 

c) egyéb magyar részvételű filmalkotás, 

d) egyéb filmalkotás.” 

 

(2) Az Mktv. 26/B. § (3)‒(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(3) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a Hivatal a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás 

által a Hivatalhoz benyújtott, a (4) és (5) bekezdésben felsorolt okiratok alapján végzi el. 

 

(4) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási 

kérelmet a közvetlen támogatás igénylését megelőzően kell benyújtani. A kérelem különös 

méltánylást érdemlő esetben a támogatási szerződés megkötéséig is benyújtható. A 

kérelemhez csatolni kell 

a) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak 

jegyzékét, 
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b) a filmalkotás költségvetését, 

c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, 

d) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét. 

 

(5) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet 

legkésőbb a közvetlen támogatás igénylését 40 nappal megelőzően kell benyújtani. A kérelem 

különös méltánylást érdemlő esetben a támogatási szerződés megkötéséig is benyújtható. A 

kérelemhez csatolni kell: 

a) a filmalkotás alapjául szolgáló mű szerzőinek a filmalkotás előállításához való 

hozzájárulását tartalmazó felhasználási szerződéseket vagy egyéb okiratokat, 

b) a filmalkotás forgatókönyvét, 

c) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotókra, valamint művészeti és technikai 

munkatársakra, továbbá a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket a 3. § szerinti 

táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt vevő külföldi országok technikai és 

művészi hozzájárulását, 

d) a filmalkotás költségvetését és részletes pénzügyi tervét, 

e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét, 

f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelőállítók koprodukciós szerződését, ennek 

hiányában a felek megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a 

terjesztés területi megosztásáról, 

g) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét.” 

 

(3) Az Mktv. 26/B. §-a a következő (6)‒(10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem a 27. § (1) bekezdése szerinti eljárásban előterjesztett 

kérelemmel vagy a 31/B. § szerinti eljárásban előterjesztett kérelemmel együtt is benyújtható. 

Ebben az esetben a Hivatal a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el. 

 

(7) A magyar részvételi arányok szerinti besorolásról szóló jogerős határozat hiányában vagy 

a támogathatóság kizárásának figyelembevétele nélkül kötött támogatási szerződés a (8) 

bekezdés szerinti kivétellel semmis. 

 

(8) A jogerős határozat hiányában kötött támogatási szerződés esetében az eljárás különös 

méltánylást érdemlő esetben a szerződés megkötését követő egy naptári éven belül benyújtott 

kérelem esetén a támogatási cél megvalósulása érdekében lefolytatható a (4) és (5) 

bekezdésben foglalt határidőkre tekintet nélkül. 

 

(9) A (8) bekezdés szerinti eljárásban a Hivatal nyilatkozattételre hívja fel a támogatót a 

támogatási cél megvalósulásához fűződő szándék fennállásának meglétéről. A Hivatal a 

támogató nyilatkozata és az ügy összes körülményének figyelembevételével dönt a 

kérelemről. 

 

(10) A (4), (5) és (8) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, 

ha az egyedi ügyben megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben 

meghatározott célok megvalósulásának társadalmi hasznosságánál.” 
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18. § 

 

Az Mktv. 26/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„26/C. § (1) A magyar részvételi arányok szerinti besorolás alapjául szolgáló adatokban 

bekövetkező változást azok ismertté válását követő 15 napon belül a filmelőállító vagy a 

filmgyártó vállalkozás köteles bejelenteni a Hivatalnak. A bejelentés alapján, vagy az 

adatváltozásnak a Hivatal tudomására jutását követően a Hivatal hivatalból eljárást indít, ha 

feltételezhető, hogy a változás a határozatban megállapított besorolási kategória 

megváltozását eredményezi. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal a 

filmelőállítót vagy a filmgyártó vállalkozást a 19/H. § (8) bekezdés c) pontja szerinti bírság 

megfizetésére kötelezheti és a támogatásból kizárhatja.” 

 

19. § 

 

(1) Az Mktv. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Hivatal a 12/A. § (1) bekezdése szerint, a 19. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 

filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás kérelmére állapítja meg a filmgyártási célú 

támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot.” 

 

(2) Az Mktv. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelem a terjesztésre kerülő filmalkotások 

nyilvántartásba vételére irányuló, továbbá a 26/A. §-ban, a 26/B. §-ban és a 31/B. §-ban 

meghatározott eljárásban előterjesztett kérelemmel együtt is benyújtható. Ebben az esetben a 

Hivatal a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el.” 

 

(3) Az Mktv. 27. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A kérelemhez mellékelni kell) 

 

„b) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás vagy filmterjesztő nyilatkozatát a 12/B. §-

ában meghatározott kulturális követelmények teljesítéséről az ott foglalt táblázat alapján és” 

 

20. § 

 

(1) Az Mktv. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A nyilvántartásba vételét kérő természetes személynek vagy mozgóképszakmai 

szervezetnek közölnie kell, hogy nyilvántartásba vételét filmelőállítóként, filmgyártó 

vállalkozásként, filmterjesztőként (ezen belül filmforgalmazóként, moziüzemeltetőként vagy 
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egyéb minőségében) vagy egyéb szervezetként kéri.” 

  

(2) Az Mktv. 28. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(6) A Hivatal az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül az e 

bekezdésben meghatározott célból megkeresi az MNF-et és a minisztert, valamint az egyéb 

támogató szervezetet. A megkeresett szervezetek a megkereséstől számított 15 napon belül 

nyilatkoznak arról, hogy 

a) a nyilvántartásba vett szervezetnek vagy természetes személynek a szervezet 

tulajdonosának vagy alapítójának, valamint a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által 

alapított vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben van-e lejárt, teljesítetlen 

fizetési vagy elszámolási kötelezettsége, és 

b) a nyilvántartásba vett szervezet vezető tisztségviselői, tulajdonosai és alapítói között van-e 

olyan személy, aki a nyilvántartásba vétel napját megelőző három évben olyan szervezet 

vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált 

közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató 

szervezet nem fogadta el. 

 

(7) A (6) bekezdés szerinti kötelezettség fennállása esetén a jelentős támogató szervezet 

nyilatkozik annak mértékéről, megjelölve a kérelmező által igénybe vett közvetlen támogatás 

összegét és a támogatott tevékenységet, illetve filmalkotást. Ha a megkeresett szervezetek 

vagy azok valamelyike akként nyilatkozik, hogy  

a) a nyilvántartásba vételét kérő szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a 

szervezet tulajdonosának vagy alapítójának, vagy a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által 

alapított vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben az e törvény hatálya alá 

tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési vagy elszámolási kötelezettsége van, vagy 

b) a nyilvántartásba vett szervezet vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai, illetve alapítói 

között van-e olyan személy, aki a nyilvántartásba vétel napját megelőző három évben olyan 

szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt 

felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását 

a támogató szervezet nem fogadta el, 

a Hivatal a nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezetet vagy természetes személyt törli 

a nyilvántartásból, és erről a Hivatal értesíti a megkeresett szervezeteket is.” 

 

(3) Az Mktv. 28. § (12)‒(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(12) A Hivatal a nyilvántartásból való törlésről értesíti az MNF-et és a minisztert, valamint a 

törvény céljának teljesüléséhez szükséges egyéb támogató szervezetet. 

 

(13) A jelentős támogató szervezeteket a Hivatal negyedévente megkeresi a (6) bekezdés 

szerinti adatszolgáltatás céljából. 

 

(14) Az e törvény szerinti állami támogatást nyújtó egyéb szervezet és az MTVA az általa 

nyújtott mozgóképszakmai támogatásokról és az általa támogatottak lejárt, teljesítetlen 

fizetési kötelezettségeiről a támogatás nyújtásakor és a fizetési kötelezettség keletkezésekor 
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tájékoztatja a Hivatalt.” 

 

21. § 

 

(1) Az Mktv. 31/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Hivatal a támogatásra jogosultság megállapításakor megvizsgálja a filmalkotás 

tervezett költségvetését, és ennek alapján ellenőrzi, megállapítja és igazolja az e törvény 

szerinti feltételek együttes teljesülése esetén a támogatás alapjául szolgáló közvetlen 

filmgyártási költségek és a közvetlen magyar filmgyártási költségek összegét.” 

 

(2) Az Mktv. 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A támogatásra jogosultság igazolására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy 

azt megelőzően a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás bejelenti a gyártási időszak 

(előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a forgatás (ideértve 

az előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A forgatás 

első napját legalább 30 nappal megelőzően – ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát 

végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését legalább 30 nappal megelőzően – a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani 

a) a filmalkotás végleges, az előkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magában 

foglaló gyártási tervét, 

b) megrendelésre készülő filmalkotás esetében a gyártásban részt vevő magyar vállalkozás és 

a külföldi filmelőállító (megrendelő) közötti szerződést, koprodukciós vagy nemzetközi 

koprodukciós vagy egyéb nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetében a koprodukciós 

szerződést, 

c) nem megrendelésre készülő filmalkotás esetében a közvetlen filmgyártási költségek 

fedezetét igazoló okiratokat és a filmalkotás teljes költségvetését, 

d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi 

társelőállító és a támogató által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét, és 

e) a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy melyik 

ütemezésben kéri a támogatási igazolás kiállítását.” 

 

(3) Az Mktv. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Nem ismerhető el közvetlen filmgyártási költségként az a költség, amely keletkezésének 

körülményeit tekintve akkor merült fel, amikor a Hivatal az ügyfél mulasztásából eredően 

még nem gyakorolhatta ellenőrzési jogosultságát, különös tekintettel a (3) bekezdésben 

foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztására vagy nem megfelelő teljesítésére.” 

 

(4) Az Mktv. 31/B. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(7) A Hivatal hatósági döntését, illetve a hatósági eljárásban felmerülő releváns tényeket a 

filmelőállítón, illetve a filmgyártó vállalkozáson kívül szükséges esetben közli a filmalkotás 

részére közvetlen állami támogatást nyújtó szervezetekkel – amennyiben a filmalkotást az 
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MTVA támogatja – az MTVA-val és szükséges esetben az állami adóhatósággal is. 

 

(8) A (3) és a (4) bekezdésben foglalt egyes – különösen a rögzített gyártási időre és 

költségvetésre vonatkozó – követelmények megtartása tekintetében a Hivatal indokolt 

kérelemre, különös méltánylást érdemlő esetben eltérést engedhet. E bekezdés 

alkalmazásában különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az egyedi ügyben 

megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul kisebb az e törvényben meghatározott célok 

megvalósulásának társadalmi hasznosságánál.” 

 

22. § 

 

Az Mktv. 31/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„31/C. § (1) A Hivatal a 19. § (1) bekezdés f) pontja alapján a filmelőállítónak, illetve a 

filmgyártó vállalkozásnak a kérelmére költségellenőrzési eljárásban ellenőrzi a filmelőállító, 

illetve a filmgyártó vállalkozás által a filmalkotás tekintetében közvetlen filmgyártási 

költségként elszámolni kívánt költségeket, és határozatban állapítja meg a közvetlen 

filmgyártási költséget és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (3) bekezdése szerinti adókedvezményre jogosító 

támogatás összegét.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell 

a) az adott filmalkotás előállítója, illetve gyártója könyvelési dokumentációjának a vizsgált 

filmalkotásra vonatkozó könyvelési tételeit tartalmazó, munkaszámos főkönyvi kivonatát, 

főkönyvi kartonjait,  

b) a támogatásra jogosultság megállapítása során elfogadott költségvetés alapján és 

rovatkódjainak bontásában készített, a kérelemben feltüntetett és az azt megelőző időszak 

tényleges költségeit tartalmazó költségkimutatást, és 

c) a filmelőállító visszavonhatatlan jognyilatkozatát, hogy a (9) bekezdés szerinti 

kötelezettségnek eleget tesz.  

 

(3) A Hivatal 

a) a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás önálló vagy együttes, 

b) – a 31/D. § (7) bekezdésében foglalt esetben – az MNF, vagy 

c) – ha az (1) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedett és a filmelőállító, illetve a 

filmgyártó vállalkozás vagy az MNF azt nem kérte – a támogató 

kérelmére a közvetett támogatás igénybevételére jogosító támogatási igazolást ad ki. 

 

(4) A támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben 

a) legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül meg kell jelölni a támogató nevét, 

székhelyét, adószámát és csatolni kell az igazolás igénybevételének jogosultságát bizonyító 

szerződést, kivéve, ha a támogató a filmelőállítóval, illetve filmgyártó vállalkozással köt 

megállapodást a filmalkotás támogatásáról, és a kérelmező a támogató vagy ha a kérelmező 

az MNF, mert ebben az esetben a kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell jelölni a 

támogató nevét, székhelyét, adószámát és csatolni kell az igazolás igénybevételének 
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jogosultságát bizonyító szerződést, 

b) az MNF által a (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelemhez csatolni kell továbbá a 

támogatás összegének a kincstárnál e célra vezetett számlára (a továbbiakban: letéti számla) 

történt megfizetést igazoló, a kincstár által kiállított okiratot.  

 

(5) A támogatási igazolás tartalmazza 

a) a támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét és adószámát, 

b) a filmalkotás címét és nyilvántartási számát, 

c) a kérelemben feltüntetett időszakot és a közvetlen filmgyártás költségeinek erre az 

időszakra eső összegét 

d) a Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerinti adókedvezményre jogosító támogatás összegét. 

 

(6) Az MNF (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelmére kiadott támogatási igazolás kizárólag 

az (5) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottakat tartalmazza.  

 

(7) Megrendelésre készülő filmalkotás esetén a filmgyártó vállalkozás kérelme alapján – ide 

nem értve a (6) bekezdés szerinti kérelem alapján kiadott támogatási igazolásokat – a 

támogatási igazoláson a filmelőállító is feltüntethető. 

 

(8) A Hivatal a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába került okiratokat 

az igazolás kiadásának évét követő tíz évig őrzi meg. 

 

(9) A támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a filmalkotás előállítója, illetve gyártója 

nyilatkozatban vállalja az állam támogatóként történő feltüntetését a filmalkotás 

végefőcímében. A feltüntetés módját az államháztartásért felelős miniszter a 

társadalompolitika összehangolásáért  felelős miniszter egyetértésével határozza meg.”  

 

23. § 

 

(1) Az Mktv. 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Hivatal a támogatási igazolást – a (2) bekezdésben és a 31/C. § (6) bekezdésében 

meghatározott kivétellel – a filmalkotás gyártásának lezárását követően, a filmalkotás 

közvetlen filmgyártási költségeinek egészére vonatkozóan adja ki. A filmalkotásra vonatkozó 

támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a Hivatal jogerős hatósági határozatában 

megállapítsa és igazolja a filmalkotás után járó közvetett támogatás igénybevételére 

vonatkozó jogosultságot.” 

 

(2) Az Mktv. 31/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A 12. § (10) bekezdése szerinti arány teljesülése céljából a Hivatal a (2) bekezdés szerinti 

esetekben, a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére az utolsó pénzügyileg 

elszámolt időszak után záró elszámolást készít, amelyben figyelembe veszi az elszámolt 

költségek egészére tekintettel a 12. § (10) bekezdésében foglalt arányok érvényesíthetőségét, 

valamint a jogdíj, a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható reklámköltségek 
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tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekcióját, valamint a 31/E. § (2) bekezdése 

alapján a kérelemben feltüntetett időszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített 

költséget.” 

 

(3) Az Mktv. 31/D. §-a a következő (6)‒(12) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) A Hivatal indokolt kérelemre, különös méltánylást érdemlő esetben a 31/D. § (2) 

bekezdése szerint kiadott támogatási igazolásokat az addig összesen elszámolt és igazolt 

filmgyártási költségek egészére tekintettel állítja ki a 12. § (10) bekezdésében foglalt arány, 

valamint a jogdíj, a produceri díj és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható reklámköltségek 

tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek korrekciója, továbbá a 31/E. § (2) bekezdése 

alapján a kérelemben feltüntetett időszakban figyelembe nem vett, pénzügyileg teljesített 

költség érvényesíthetősége érdekében. E bekezdés alkalmazásában különös méltánylást 

érdemlő esetnek minősül, ha az egyedi ügyben megvalósuló jogsértés súlya aránytalanul 

kisebb az e törvényben meghatározott célok megvalósulásának társadalmi hasznosságánál. 

 

(7) A filmalkotások támogatása érdekében a támogató az MNF-fel kötött támogatási 

megállapodás alapján a támogatást a letéti számlára utalja. A letéti számlára a tárgyévben 

befizetett összeg az e törvényben meghatározott keretet nem haladhatja meg. 

 

(8) A letéti számla terhére kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és módon lehet 

kifizetést teljesíteni. A letéti számla kezelésének szabályait e törvény keretei között az 

államháztartásért felelős miniszter a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszterrel 

egyetértésével, rendeletben állapítja meg. 

 

(9) A letéti számlára beérkezett támogatás kifizetését a filmelőállító, illetve a filmgyártó 

vállalkozás akkor kérheti az MNF-től, ha a Hivatal által a filmalkotás adott gyártási időszaka 

tekintetében meghozott, a 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozata jogerőre emelkedett és 

támogatási megállapodást még nem kötött. A 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozat jogerőre 

emelkedésének időpontjáról a Hatóság nyilvántartást vezet. A letéti számláról történő 

kifizetés kizárólag a 31/C. § (1) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedésének 

sorrendjében történhet.  

 

(10) Az MNF a támogatás kifizetését – a letéti számláján rendelkezésre álló keretösszeg 

erejéig – a (9) bekezdés szerinti sorrendben a (9) bekezdés szerint jogosult filmelőállító vagy 

filmgyártó vállalkozás részére a támogatás kifizetésére irányuló kérelmének benyújtását 

követő 5 banki napon belül kezdeményezi a kincstárnál.  

 

(11) Az MNF a letéti számlán kezelt pénzösszeg terhére az e törvény szerint közvetlen 

támogatásban vagy az MTVA által nyújtott támogatásban is részesülő filmalkotások közvetett 

támogatására, legfeljebb a Hivatalnak 31/B. § (1) bekezdése szerinti határozatában 

megállapított, a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás által az adott filmalkotás 

tekintetében igénybe vehető közvetett állami támogatásra való jogosultsága összege 

mértékéig tartalékot képezhet.  
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(12) Ha a letéti számlán rendelkezésre álló keretösszeg – a (11) bekezdésben említett 

tartalékot nem számítva – teljes mértékben felhasználásra kerül, a (10) bekezdésben foglalt 

elintézési határidő megszakad és az MNF a támogatások kifizetését a letéti számlára 

pótlólagosan befizetett támogatások beérkezését követően folytatja.” 

 

24. § 

 

(1) Az Mktv. 31/E. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A közvetlen filmgyártási költségek között az a filmgyártási és filmgyártás-előkészítési 

költség ismerhető el, amely e törvényben meghatározott, a mozgóképszakmai szervezetek és 

személyek nyilvántartásába való bejegyzés iránti kérelem benyújtását követően – a 

magyarországi gyártással összefüggésben belföldön vagy külföldön – keletkezett, és megfelel 

a (2)‒(9) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 

 

(2) A Hivatal a gyártási ütemezés adott szakaszára eső összegként csak azon költségeket veszi 

figyelembe, amelyek a kérelemben feltüntetett időszak kezdő és záró napja között kerültek a 

produkció munkaszámos főkönyvi kivonatában könyvelésre.” 

 

(2) Az Mktv. 31/E. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag a gyártáshoz kapcsolódó azon 

reklámköltségek számolhatók el, amelyek nem haladják meg az adott filmalkotás 

munkaszámos főkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya összegének 2%-át, de legfeljebb az 5 

millió forintot. Gyártáshoz kapcsolódó reklámköltség a werkfilm és a standfotó előállítási 

költsége, valamint a gyártáshoz közvetlenül kapcsolódó egyéb, a mozgóképszakmai hatóság 

által ilyennek elismert költség. Nem tekintendő gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek a 

film reklámozását szolgáló bármilyen reklámfelület-vásárlás, azon belül az írott sajtóban, 

köztéri helyeken vagy járműveken elhelyezett, továbbá rádióban vagy televízióban 

megjelentetett hirdetés.” 

 

25. § 

 

Az Mktv. 32. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A Hivatal az általa kezelt mozgóképszakmai statisztikai adatbázisból kérelemre adatot 

szolgáltat.” 

 

 

26. § 

 

Az Mktv. a következő 36/A. §-sal egészül ki: 

 

„36/A. § A filmalkotások közvetett támogatására szolgáló letéti számla 31/D. § (7) 

bekezdésében meghatározott keretösszege  
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a) 2012. évben 3 000,0 millió forint, 

b) 2013. évben 7 000,0 millió forint.”  

 

27. § 

 

Az Mktv. 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy – a társadalompolitika 

összehangolásáért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben állapítsa meg  

a) a filmalkotások közvetett támogatására szolgáló letéti számla megnyitásának, a letéti 

számlán lévő pénzeszközzel való pénzügyi műveletek végzésének és a letéti számla 

vezetésének szabályait, továbbá a letéti számla felett rendelkezési joggal bíró személy 

kijelölését,  

b) az állam támogatóként történő feltüntetésének módját a filmalkotás végefőcímében. 

 

28. § 

 

(1) Az Mktv. 38. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg) 

 

„a) a Hivatal által e törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyezhető adatok körét, az 

adatszolgáltatásra kötelezettek körét, a Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatás és a 

nyilvántartásból történő adatszolgáltatás módját,” 

 

(2) Az Mktv. 38. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg) 

 

„g) azon eljárások vagy a nem hatósági mozgóképszakmai statisztikai feladatok körét, 

amelyben kötelező vagy kizárólagos az elektronikus kapcsolattartás,” 

 

(3) Az Mktv. 38. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg) 

 

„i) a Hatóság e törvény szerinti eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének és kezelésének módját és feltételeit, a díjak mértékét és a díjképzés szabályait, 

valamint a díj nyilvántartásának és visszatérítésének rendjét,” 

 

(4) Az Mktv. 38. §-a a következő j) ponttal egészül ki: 

 

(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg) 

 

„j) a mozgóképszakmai statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget, a szolgáltatandó adatok 
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körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, az adatszolgáltatás módját és idejét, valamint a 

mozgóképszakmai statisztikai adatbázisból történő adatszolgáltatás módját.” 

 

29. § 

 

Az Mktv. V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki: 

 

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés 

 

38/B. § E törvény III. Fejezete az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak 

minősül.” 

 

30. § 

 

A Mktv. a következő 39. §-sal egészül ki: 

 

„39. § (1) E törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2012. évi 

… törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 14. § (5) bekezdését, 19/A. § (10) 

bekezdését, 19/D. § (3) bekezdését, valamint 26/B. § (4)‒(9) bekezdését a Módtv. 

hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásban is alkalmazni kell.  

 

(2) A kizárólag műhelyként nyilvántartott mozgóképszakmai szervezet e törvény 

hatálybalépésétől számított hatvanadik napig kérheti a Hivataltól a 28. § (4) bekezdés szerinti 

minőségben történő nyilvántartásba vételét. Ha a nyilvántartott mozgóképszakmai szervezet e 

határidőig nem nyújt be kérelmet, vagy a kérelmét a Hivatal elutasítja, a Hivatal a kizárólag 

műhelyként nyilvántartott szervezetet törli a nyilvántartásából. Ha a mozgóképszakmai 

szervezet a műhelyen kívül más minőségében is szerepel a nyilvántartásban, a Hivatal 

kizárólag a műhely minőségét törli a nyilvántartásból.” 

 

 

31. § 

 

 

Az Mktv.  

a) az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel, valamint 

b) a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel 

egészül ki. 

 

 

32. § 

 

Az Mktv. 

1. 2. § 7. pontjában az „a 3. §” szövegrészek helyébe az „az 1. melléklet” szöveg, 

2. 6. § f) pontjában a „határontúli” szövegrész helyébe a „határon túli” szöveg, 

3. 6. §-ában, 9/B. § (1) bekezdés f) pontjában, 14. § (3) bekezdés i) pontjában, 29. § (2) 

bekezdésében az „az állami” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 
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4. 14. § (1) bekezdésében a „27. §-ban meghatározott” szövegrész helyébe az „a 28. §-ban 

meghatározott” szöveg 

5. 15. § (4) bekezdésében az „a jelen” szövegrész helyébe az „az e” szöveg, 

6. 18. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: 

Hivatal)” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg, 

7. 19/A. § (7) bekezdésében az „Amennyiben a Hatóság – jelen törvény” szövegrész helyébe 

a „Ha a Hatóság – az e törvény” szöveg, 

8. 19/E. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 32. § (4) 

bekezdésében az „állami” szövegrész helyébe a „közvetlen vagy közvetett” szöveg, 

9. 19/H. § (8) bekezdés c) pontjában az „amennyiben a jelen törvény” szövegrész helyébe a 

„ha e törvény” szöveg, 

10. 19/H. § (8) bekezdés d) pontjában a „jelen törvényben és az a) pontban külön” szövegrész 

helyébe az „e törvényben” szöveg, 

11. 19/I. § (1) bekezdésében a „jelen törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg, 

12. 25/B. § (2) bekezdésében az „a 3. §-a” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg, 

13. 27. § (2) bekezdésében az „állami” szövegrész helyébe a „közvetlen” szöveg, 

14. 27. § (6) bekezdésében a „12/B. §-ában” szövegrész helyébe a „2. mellékletben” szöveg, 

15. 27. § (8) bekezdésében a „12/B. §-ban rögzített” szövegrész helyébe a „2. mellékletben 

meghatározott” szöveg, 

16. 28. § (2) bekezdésében a „képviselője nevét és lakóhelyét” szövegrész helyébe a 

„képviselője nevét és lakóhelyét, valamint tulajdonosát vagy alapítóját.” szöveg, 

17. 29. § (1) bekezdés d) pontjában az „a jelen törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” 

szöveg, 

18. 31/A. § (2) bekezdésében a „kapcsolódó jelen törvény” szövegrész helyébe a „kapcsolódó, 

e törvény” szöveg, 

19. 31/B. § (1) bekezdésében a „vonatkozó jogosultságot” szövegrész helyébe a „vonatkozó 

elvi jogosultságot” szöveg, 

20. 31/G. § (4) bekezdésében a „közvetlen támogatást nyújtó támogató szervezet az Elnök 

rendelete szerinti jegyzőkönyvet állít ki” szövegrész helyébe a „közvetlen támogatást nyújtó, 

vagy egyéb támogató szervezet – ideértve az MTVA-t is – az Elnök rendelete szerinti 

jegyzőkönyvet állít ki” szöveg, 

21. 32. § (1) bekezdésében a „minisztériummal” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg, 

22. 36. § (2) bekezdésében a „jelen törvény” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg  

lép. 

 

33. § 

 

(1) Hatályát veszti az Mktv. 

a) 5. § (4) bekezdésében,  9/B. § (1) bekezdés h) pontjában, 12. § (9) bekezdésében, 19. § (1) 

bekezdés f) pontjában, 26/B. § (2) bekezdésében, 28. § (1), (9), (10) és (14) bekezdésében, 

31/B. § (1) bekezdésében, 31/G. § (4) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 38. § f) 

pontjában az „állami” szövegrész, 

b) 9/A. § (4) bekezdésében a „műhelyek,” szövegrész, 

c) 12. § (4) és (10) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 26/B. § (1) bekezdésében, 27. § (7) 

bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében az „állami” szövegrészek. 
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(2) Hatályát veszti az Mktv. 2. § 22. és 26. pontja, 12/B. §-a és 26/A. § (5) bekezdése. 

 

34. § 

 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon 

lép hatályba, és 2013. január 1-jén hatályát veszti. 

 

(2) A 21. § (2) bekezdése e törvény kihirdetését követő 60. napon lép hatályba. 

 

35. § 

 

E törvény 7. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 
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1. melléklet a 2012. évi … törvényhez 

 

„1. melléklet 

 

Besorolási kategóriák 

 

A) Játékfilmalkotás 

 

 A B 

1 Magyar elemek 
Elérhető 

pont 

2  1. Szerzők: 

3  Rendező 12 

4  Forgatókönyvíró 8 

5  Zeneszerző 4 

6  Összesen 24 

7  2. Filmelőállító 

8  Filmelőállító cég 10 

9  Producer 5 

10  Összesen 15 

11  3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás 15 

12  4. Szereplők (képben vagy hangban megjelenő): 

13  Főszereplők 10 

14  Mellékszereplők 5 

15  Összesen 15 

16  5. a) Művészeti munkatársak: 

17  Operatőr 3 

18  Vágó 2 

19  Díszlet- és látványtervező 2 

20  Jelmeztervező 2 

21  Maszkmester 1 

22  b) Technikai munkatársak: 

23  Hangmérnök 2 

24  Szakalkalmazottak 2 

25  Munkások 1 

26  Összesen 15 

27  6. Forgatási és utómunka: 

28  a) A filmalkotás elkészítésének helye  

29  Forgatási helyszínek 3 

30  Forgatási laboratórium (negatív hívás és muszter készítés) 2 

31  b) A forgatás céljára igénybe vett technika  

32  Kép 2 
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33  Világítás 1 

34  Technikai szerkezetek 1 

35  c) Hangi utómunka (keverés) 3 

36  d) Laboratóriumi munkák és elektronikus képi utómunka 4 

37  Összesen 16 

 

B) Animációs filmalkotás, és számítógépes vagy játékprogramban megjelenő filmalkotás 

 

 A B 

 Magyar elemek 
Elérhető 

pont 

1  1. Szerzők: 

2  Irodalmi könyv szerzője 6 

3  Figuratervező 4 

4  Képes-forgatókönyv író 7 

5  Rendező 10 

6  Zeneszerző 3 

7  Összesen 30 

8  2. Filmelőállító 

9  Filmelőállító cég 10 

10  Producer 5 

11  Összesen 15 

12  3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás 10 

13  4. Szereplők (figurák hangjai) 3 

14  5. Művészeti és technikai munkatársak: 

15  Képtervezők és vezető képtervező 10 

16  Háttértervező 4 

17  Animátorok 10 

18  Kifestők 7 

19  Kompozitáló 3 

20  Összesen 34 

21  6. Utómunkák 

22  Vágó 4 

23  Hangmérnök 4 

24  Összesen 8 

 

C) Dokumentumfilm-alkotás és tudományos ismeretterjesztő filmalkotás 

 

 A B 

1 Magyar elemek 
Elérhető 

pont 

2  1. Szerzők: 

3  Rendező 12 
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4  Forgatókönyvíró, szerkesztő vagy dramaturg 8 

5  Zeneszerző 4 

6  Összesen 24 

7  2. Filmelőállító 

8  Filmelőállító cég 10 

9  Producer 5 

10  Összesen 15 

11  3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás 13 

12  4. Szereplők (képben vagy hangban megjelenő): 15 

13  5. Művészeti és technikai munkatársak: 

14  Operatőr 10 

15  Hangmérnök 4 

16  Vágó 3 

17  Összesen 17 

18  6. Forgatási és utómunka: 

19  a) Forgatási helyszínek 6 

20  b) A forgatás céljára igénybe vett technika 2 

21  c) Hangi utómunka (keverés) 4 

22  d) Laboratóriumi munkák (trükk, fényelés) és elektronikus képi utómunka 4 

23  Összesen 16 

            ” 
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2. melléklet a 2012. évi … törvényhez 

 

„2. melléklet 

 

A filmalkotással szemben megkövetelt kulturális feltételek 

 

 A B 

1  
Adható 

pont 

2 Kulturális tartalom 

3 

a)  a filmalkotás témája vagy az annak alapjául szolgáló mű olyan történeten 

(eseményen) alapul, amely része a magyar vagy európai kultúrának, illetve 

történelmi, mitológiai, vallási szempontból fontos történet (esemény) 

bemutatásával, illetve feldolgozásával kapcsolatos 

1 

4 

b)  a filmalkotás témájában vagy az annak alapjául szolgáló műben olyan 

személyek vagy karakterek szerepelnek, akik kapcsolatosak a magyar vagy 

az európai kultúrával, illetve a történelemmel, a társadalommal vagy a 

vallással való kapcsolódásuk miatt meghatározóak 

1 

5 
c)  a filmalkotás a magyar vagy az európai szokásokat és életmódot mutatja 

be vagy ezek egyes elemeit népszerűsíti 
1 

6 

d)  a filmalkotás magyar vagy más európai helyszínen, illetve ehhez köthető 

kulturális környezetben játszódik vagy képi megjelenítésében magyar vagy 

más európai települést (várost, tájat, tájegységet), illetve jellegzetes 

magyar vagy európai kulturális motívumot mutat be 

1 

7 

e)  a filmalkotás forgatókönyve vagy az annak alapjául szolgáló mű egy 

irodalmi mű feldolgozásán vagy valamely más kulturális értéket hordozó 

mű (képző- vagy iparművészeti alkotás, zenemű stb.) adaptációján alapul 

1 

8 

f)  a filmalkotás témájának vagy az annak alapjául szolgáló anyagnak a 

magyar vagy más európai ország társadalma számára kulturálisan, 

szociológiailag vagy politikai szempontból releváns kérdés áll a 

középpontjában 

1 

9 

g)  a filmalkotás valamely fontos magyar vagy európai értéket – különösen a 

kulturális sokszínűséget, a kulturális hagyományok vagy a család 

tiszteletét, a szolidaritást, az egyenjogúságot, a kisebbségvédelmet, az 

emberi jogokat, a toleranciát, a környezetvédelmet – tükröz vagy jelenít 

meg 

1 

10 
h)  a filmalkotás a magyar vagy az európai kultúra és identitás jobb 

megismerését szolgálja 
1 

11  Gyártási feltételek 

12 i)  a filmalkotás kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás; 4 

13 

j)  a filmalkotás alábbi közreműködői között magyar vagy más EGT-állam 

polgára található, illetve olyan nem EGT-állam polgára, aki nemzetközi 

filmfesztiválon díjat nyert mint: 

1 pont 

minden 2 

teljesített 

kategória 14   ja) rendező 
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15   jb) producer után; 

legfeljebb 

6 pont 

16   jc) operatőr 

17   jd) forgatókönyvíró 

18   je) fő- és mellékszereplők 

19   jf) zeneszerző 

20   jg) látványtervező 

21   jh) jelmeztervező 

22   ji) vágó 

23   jj) maszkmester 

24   jk) főgyártásvezető/gyártásvezető vagy 

25   jl) utómunka gyártásvezető (hangi/képi/digitális) 

26 k)  a filmalkotás végső változata valamely EGT tagállam nyelvén készül 4 

27 

l)  a filmalkotás közreműködői - a j) pont szerint pontot szerzett 

közreműködők kivételével - legalább 51%-ban valamely EGT tagállam 

polgárai, vagy olyan koprodukcióról van szó, amely nem minősül európai 

filmkoprodukciónak 

4 

28 m)  a forgatási helyszín Magyarországon van 3 

29 
n)  a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka végzésének helye 

Magyarország 
3 

 

” 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

A javaslat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban Mktv.) módosítását 

tartalmazza: 

 

A módosítás célja, hogy a 2004 óta működő filmszakmai adókedvezmény rendszer 

működésével kapcsolatos tapasztalatokból kiindulva javaslatot tegyen a rendszer 

módosítására oly módon, hogy a filmgyártási támogatás után járó társasági adókedvezmény 

változatlanul megmarad, de a társasági támogatók nemcsak a filmgyártó vállalkozások részére 

nyújtott támogatások után, hanem egy erre a célra létrehozott letéti számlára való befizetéssel 

is jogosultak lesznek az adókedvezményre. Az ily módon gyűjtött támogatás a közvetett 

támogatásra vonatkozó szabályok szerint, automatikusan megilleti a filmgyártót. A javaslat 

szerint továbbra is nyitva áll a filmgyártók számára, hogy direkt módon a piacról szerezzenek 

támogatót, azonban számítani lehet arra, hogy az új rendszerben a filmelőállítók többsége a 

letéti számláról kívánja majd igénybe venni a 20%-os támogatást.  

 

Költségvetési szempontok alapján indokolt a letéti számlán gyűjthető támogatások éves 

keretösszegét meghatározni, megelőzve azt, hogy a letéti számlán túlzott mértékű tartalék 

keletkezzen, ezért a javaslat szerint a letéti számlán a törvényben meghatározott keretösszegig 

lehetne társasági támogatásokat gyűjteni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek adatai alapján 

kijelenthető, hogy a filmszakmai közvetett támogatás éves mértéke 7 milliárd forint körül 

stabilizálódott, ezért a módosító javaslat a letéti számlán gyűjthető társasági támogatást évi 7 

milliárd forintban állapítja meg oly módon, hogy 2012. évben a letéti számlán gyűjthető 

támogatási összeg nem haladhatja meg a 3 milliárd forintot.  

 

A fentieken túl a törvényjavaslat a mozgóképszakmai hatóság eljárását érintően olyan 

módosításokat tartalmaz, amelyek a hatóság jogalkalmazó tevékenysége során a törvény 

egyértelműbb jogértelmezését szolgálják. 

 

  

RÉSZLETES INDOKOLÁS  

 

Az 1. §-hoz 

A javaslat az Mktv. 2. §-ában található értelmező rendelkezéseket egyrészt kiegészíti az egyéb 

nemzetközi koprodukciós filmalkotás fogalommal, másrészt több fogalmat pontosít. 

A filmgyártás definíciójának pontosítása értelmében a film gyártása nem a forgatás 

megkezdésétől indul, hanem a gyártás-előkészítés megkezdésétől. A filmgyártás-előkészítés 

ennek megfelelően a filmgyártás fogalmának részhalmazát képezi; a törvény következetesen 

mindenhol a gyártás fogalmát használja a teljes filmelőállítási folyamatra. Ez a definíció 

képezi le megfelelően azt a hazai és európai gyakorlatot, miszerint az előkészítés során 

felmerülő költségek is részei a filmgyártás teljes költségvetésének. 

 

A 2. §-hoz 

A javaslat a korábban a rendelkező részben található táblázat helyett a mellékletek között 

helyezi el a filmalkotások támogatásával kapcsolatos táblázatokat, amelyek alapján a 

filmalkotásokat be kell sorolni a magyar filmalkotás, a magyar részvételű filmalkotás, az 
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egyéb magyar részvételű filmalkotás és az egyéb filmalkotás elnevezésű kategóriák 

valamelyikébe.  

 

A 3. §-hoz 

A javaslat meghatározza a nemzeti filmvagyon körét, ezáltal pontosítja annak törvényi 

védelmét meghatározó szabályok hatókörét. 

 

A 4. §-hoz 

A javaslat a korábban a rendelkező részben található táblázat helyett a mellékletek között 

helyezi el a filmalkotások besorolásával kapcsolatos pontszámokat tartalmazó táblázatokat, 

amelyek alapján a filmalkotásokat kulturális követelmények szerint sorolják be. 

 

Az 5. §-hoz 

A javaslat szövegpontosító módosítást tartalmaz és a „koprodukciós filmalkotás” fogalmat a 

„nemzetközi koprodukciós filmalkotás” fogalomra cseréli le. 

 

A 6–7. §-hoz 

A javaslat értelmében az Mktv. úgy módosul, hogy a köteles példány szolgáltatási 

kötelezettség elmulasztása és a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban 

meghatározott feltételeinek meg nem felelésének a kizáró feltétele alól különös méltánylást 

érdemlő esetben a Hivatal felmentést adhat. Emellett a tervezet kodifikációs pontosításokat is 

tartalmaz (így a „filmterjesztő” helyett a „filmterjesztő és a filmelőállító” fogalmat használja). 

 

A 8. §-hoz 

A javaslat ezen rendelkezése az Mktv. kiegészítését rendeli el a jogosított ügyfél polgári jogi 

jogutódlásával kapcsolatosan állapít meg részletszabályokat, külön szabályozza a 

jogszabályon és szerződésen alapuló jogutódlás eseteit. 

 

A 9–10. §-hoz 

A javaslat Mktv. 19/D. §-ában található ügyintézési határidőt érintően az eljárás 

felfüggesztésének módosítását az indokolja, hogy a Ket.-ben meghatározott 6 hónapos 

maximuma az eljárás kérelemre történő felfüggesztésének a támogatási eljárásokban túl rövid; 

az ügyfelek kötelesek a támogatásra jogosultság igazolására irányuló eljárást meghatározott 

határidőn belül megindítani, de a filmgyártás menetének sajátosságára tekintettel gyakori, 

hogy az ügyfelek az eljárásban nem tudnak minden, a törvény által előírt kötelezettségüknek 

eleget tenni, ezért kérik az eljárás felfüggesztését. 

 

A 11–14. §-hoz 

A korhatár-besorolás körében a módosítás indoka, hogy az a nagyon alacsony költségvetésű 

művészfilmek adminisztrációs terheit csökkenti; a jelenlegi rendszer a mozielőzetes önálló 



28 

 

korhatár besorolásával azt hozza kedvező helyzetbe, aki késik a filmalkotással, mert a 

különböző besorolású előzetesekkel kevesebb korlátozásba ütközik a hirdetések tekintetében. 

Jelen módosítási javaslat kifejezetten a filmterjesztők hirdetési szabadságát elősegítő 

változtatás, ami a hatóságra sem telepít igazán nagy terhet, mert az előzetest besorolni 

viszonylag egyszerű. A filmterjesztőnek tehát lehetősége lesz arra, hogy egy 16 éven aluliak 

számára nem ajánlott filmet „12 éven aluliak számára nem ajánlott”-ra vágott előzetesét „12 

éven aluliak számára nem ajánlott” filmek előtt is reklámozzon, de magán az előzetesen a „16 

éven aluliak számára nem ajánlott” jelölésnek kell fent lenni. 

 

A 15. §-hoz 

A javaslat ezen szakasza a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megjelölését pontosítja.  

 

A 16. §-hoz  

A javaslat e rendelkezése pontosítja az „art” besorolási kérelmmel együtt benyújtandó 

mellékleteket, valamint a „hatóság hallgatása” elvének megfelelően rendelkezik a szakhatóság 

állásfoglalásának elmulasztása esetén követendő eljárásról, lehetővé téve e Filmiroda önálló 

intézkedését az „art” besorolás érdekében. 

 

A 17. §-hoz 

 

A javaslat az Mktv. 26/B.§-ában szabályozott magyar részvételi arány szerinti besorolásra 

irányuló kérelem – a korábban hatályos jogszabályok alapján – a kulturális követelményeknek 

való megfelelés igazolására, illetve a támogatásra jogosultság igazolására irányuló 

kérelemmel együtt is benyújtható volt. A törvény hatályos szövege ilyen rendelkezést nem 

tartalmaz, ugyanakkor indokolt az eljárások gyorsítása, egyszerűsítése érdekében a kérelmek 

együttes benyújtásának szabályozása a javaslatban foglaltak szerint. 

A támogatási eljárások felépítéséből, egymáshoz való viszonyából következik, hogy a 

támogatási igazolás kiállítását meg kell előzze a Hivatalnak a támogatásra jogosultság 

tárgyában hozott, jogerős döntése. A joggyakorlatban alkalmazott elvet szükséges a 

törvényben is egyértelműen rögzíteni. 

A módosítás célja továbbá az, hogy magas költségvetésű bérmunkáknál gördíteni lehessen az 

ellenőrzött időszakokat az arányok megállapítása érdekében.  

 

A 18–19. §-hoz 

A javaslat ezen szakaszai kodifikációs pontosításokat tartalmaznak (így a „filmelőállító 

vállalkozás” helyett a „filmelőállító és a filmgyártó vállalkozás” fogalmat használja ezentúl az 

Mktv. 26/C. § és 27. §-ában). 

 

A 20. §-hoz 

A javaslat az Mktv. 28. § (6) és (7) bekezdésében található nyilatkozattételi kötelezettséget 

bővíti egy újabb elemmel, amely értelmében a megkeresett szervezetek arról is kötelesek 

nyilatkozni, hogy a tisztségviselői, tulajdonosai és alapítói között van-e olyan személy, aki a 
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nyilvántartásba vétel napját megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője 

volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a 

támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta 

el. 

 

A 21. §-hoz 

A javaslat értelmében az állami támogatásra való jogosultság igazolására irányuló kérelem 

benyújtásával kapcsolatos eljárásban a forgatást nem 8 hanem 30 nappal megelőzően kell 

ezentúl bejelenteni. Ezen kívül a forgatás első napja előtt 30 nappal már be kell jelenteni a 

Mktv. 31/B. § (3) bekezdésében előírtakat. 

A tervezet emellett kodifikációs pontosítást is tartalmaz. 

 

A 22. §-hoz 

A javaslat újra megállapítja a támogatási igazolásokkal kapcsolatos szabályait az Mktv.-nek, 

amely részben eltér a korábbi szabályozástól. Az Mktv. 31/C. § (1) bekezdése nevesíti a 

Hivatal a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozásnak kérelmére induló költségellenőrzési 

eljárását, valamint a támogatási igazolások közös benyújtására is lehetőséget teremt a javaslat. 

A letéti számlával kapcsolatos támogatási szerződés esetén a MNF kérelmére állítják ki a 

támogatási igazolást. A támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a filmalkotás 

előállítója, illetve gyártója vállalja az állam támogatóként történő feltüntetését a filmalkotás 

végefőcímében. 

 

A 23. §-hoz 

A javaslat értelmében a társasági támogatók nem csak a filmgyártó vállalkozások részére 

nyújtott támogatások után, hanem egy erre a célra létrehozott letéti számlára való befizetéssel 

is jogosultak lesznek az adókedvezményre. Az ily módon gyűjtött támogatás a filmtörvényben 

a közvetett támogatásra vonatkozó szabályok szerint, automatikusan megilleti a filmgyártót. 

A Filmalap a tárgyév folyamán támogatási szerződéseket köt társasági adófizetőkkel a 

magyarországi filmgyártás támogatására, amely a megállapodás szerinti támogatást átutalja az 

erre a célra létrehozott kincstári letéti számlára. A számlára való beérkezést követően az 

NMHH Filmiroda kiadja a támogató nevére szóló támogatási igazolást, amely alapján az az 

adókedvezményt a tárgyévi adójából érvényesítheti. Ezt az igazolást a Magyar Nemzeti 

Filmalapon keresztül kapja meg a támogató, mert a Filmalap áll szerződéses viszonyban a 

támogatóval. Majd az NMHH Filmirodánál ilyen célból nyilvántartásba vett filmalkotások 

(külföldi bérmunka-produkciók, és hazai filmalkotások egyaránt) a magyarországi 

filmgyártási költségeikkel való elszámolás elfogadását követően „várólistára” kerülnek, az 

elszámolásuk elfogadásának sorrendjében. Az elszámolás elfogadásáról szóló, és a közvetlen 

magyarországi filmgyártási költséget, valamint a 20%-os támogatás összeget megállapító 

filmirodai határozat jogerőre emelkedését követően a filmelőállító bármikor kérheti a 

közvetett támogatás letéti számláról való átutalását, ha a Filmiroda számára megküldi az általa 

talált társasági adófizetővel kötött támogatási szerződést. Ebben az esetben a produkciót a 

Filmiroda törli a „várólistáról”.  

 

A 24. §-hoz 
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A javaslat ezen szakasza kodifikációs pontosításokat tartalmaz és a gyártáshoz kapcsolódó 

reklámköltség fogalmával egészíti ki a Mktv. 31/E. § (6) bekezdését. 

 

A 25. §-hoz 

A javaslat ezen rendelkezése lehetővé teszi, hogy a Hivatal a mozgóképszakmai statisztikai 

adatbázisból kérelemre adatot szolgáltasson.  

 

A 26. §-hoz 

A javaslat ezen szakasza a 2012. évre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Filmalap letéti számla 

keretösszegét állapítja meg. 

 

A 27. §-hoz  

A javaslat felhatalmazást ad az államháztartásért felelős miniszternek a letéti számla 

kezelésére vonatkozó szabályok jogszabályban történő megalkotására, valamint az állam 

támogatóként való feltüntetés módjára. 

 

A 28. §-hoz 

A javaslat a NMHH elnökének a részére állapít meg felhatalmazó rendelkezéseket. 

 

 

 

A 29. és a 35. §-hoz 

A rendelkezés az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelést 

tartalmaz. 

 

A 30. §-hoz  

A javaslat átmenti rendelkezéseket tartalmaz. 

 

A 31. §-hoz 

A javaslat mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.  

A 32–33. §-hoz 

A javaslat szövegcserés módosításokat és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

A 34. §-hoz 

A javaslat hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.  

 

. 


