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2012 . évi . . . . törvény

Egyes jogszabályoknak a nemzeti filmipar megerősítését célzó módosításáról

I. A mozgóképrő l szóló 2004 . évi II. törvény módosítása

§
(1)

	

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2: §-ának 7 . pontja
helyébe a következő rendelkezés lép :

[2. " E törvény alkalmazásában]

„7 . a) magyar filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyarországi és külhoni magyar
részvétel a 3 . § szerinti táblázat alapján legalább 75 pontot ér el ;
b) magyar részvételűfilmalkotás : olyan filmalkotás, amelyben a magyarországi és külhoni magyar
részvétel a 3 . § szerinti táblázat alapján legalább 30 pontot ér el ;
c) egyéb magyar részvételű filmalkotás : olyan filmalkotás, amelyben magyarországi és külhon i
magyar részvétel a 3 . szerinti táblázat alapján legalább 15 pontot ér el ;
d) egyéb filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyarországi és külhoni magyar részvétel a 3 .
§ szerinti táblázat alapján nem éri el a 15 pontot ;”

(2)

	

Az Mktv. 2. §-a a következő 16a. és 16b. pontokkal egészül ki :

[2. § E törvény alkalmazásában]

„16a. nem multiplexnek minősülű mozi : olyan mozihelyiség, amelyben három vagy annál kevesebb
képmegjelenítő eszközzel felszerelt terem van;”
16b . muliplex mozi : olyan mozihelyiség, amelyben négy vagy annál több képmegjelenít ő eszközzel
felszerelt terem van, valamint 1500 m2-nel nagyobb alapterületű — az épített környezet alakításáró l
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében vett - kereskedelmi építményben
található;"

(3)

	

Az Mktv. 2. §-ának 28 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[2. § E törvény alkalmazásában]

„28. kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás : a játékfilm, a kisjátékfilm, a kísérleti

film, a dokumentumfilm, a tudományos ismeretterjesztő film, az animációs film, a rövidfilm, a TV
film és a TV-sorozat ”

(4)

	

Az Mktv . 2 . §-a a következő 28a. ponttal egészül ki :

[2. § E törvény alkalmazásában]

„28a. kulturális értéket műfaja alapján nem létrehozó filmalkotás : olyan interaktív film vagy
filmsorozat, amely valós szerepl ők és események elsődlegesen szórakoztató célú nyomon követésén
alapul (valóságshow), továbbá az olyan fikciós filmsorozat, amely heti többszöri televízió s
bemutatásra készült, több mint húsz epizódból áll, lezáratlan dramaturgiájából adódóan végtelenü l

folytatható (napi szappanopera) ;”



(5)

	

Az Mktv 2. §-a a következő 30-32. pontokkal egészül ki :

[2. § E törvény alkalmazásában]

„30.filmvetítés: teljes filmalkotások közönség el őtti, moziban történő bemutatása ;”
31. éves összes vetítés : a mozihelyiségben, a naptári év során, valamennyi képmegjelenítő termében
lezajlott filmvetítés összessége ;"
32. bemutató: a filmalkotás első, a széles közönség számára is nyilvános bemutatása az adott
moziban."

2, §

Az Mktv. II . fejezete az alábbi 5 . címmel, valamint azt követő 17/A. §-al egészül ki :

„5. cím

Filmterjesztési magatartási szabályok

17/A. Tilos a tisztességtelen — a moziüzemeltető számára egyoldalúan előnyös
kockázatmegosztást eredményező — filmterjesztési feltételek el őírása a filmforgalmazó számára,
különösen

a) a moziüzemeltető üzleti érdekeit is szolgáló

	

így raktározási, reklámozási, marketing ,
digitalizációs és más — költségek aránytalan áthárítása a filmforgalmazóra;

b) a különféle — különösen a moziműsorra tűzésért vagy más, a filmforgalmazó által nem
igényelt szolgáltatásokért fizetendő — díjak egyoldalú felszámítása a filmforgalmazónak ;

c) a szerződés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú el őnyt jelentő szerződéskötési
feltételek kikényszerítése érdekében .”

3. §

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

„(5) Filmvetítésre az a mozi jogosult, amelyet a Hivatal nyilvántartásba vesz . ”

4.

(1)

	

Az Mktv. 19. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Hivatal hatósági hatáskörben az alábbi feladatokat látja el ]

„c) az e törvény szerinti támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről és természetes
személyekrő l, a támogatásra jogosult és a támogatásban nem részesülő filmalkotásokról, a
terjesztésre kerülő, valamint az „art” besorolású filmalkotásokról, továbbá az „art” mozikról és
mozitermekrő l, a multiplexnek és a nem multiplexnek min ősülő mozikról e törvényben, illetve az
Elnök rendeletében meghatározott módon közhitelű, hatósági nyilvántartást vezet, ”

(2)

	

Az Mktv. 19. (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki :

[19. § (1) Hivatal hatósági hatáskörben az alábbi feladatokat látja el]



,j) a 17/A. §-ban meghatározott magatartások esetén bírságot szab ki ."

5 . §

(1)

	

Az Mktv. 19/H. (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(8) A Hivatal a következőjogkövetkezmények alkalmazására jogosult]

„e) ellenőrzi a 25/E. §-ban foglalt követelmények betartását, törvénysértő magatartás esetén az
Elnök a mozit az árbevétel tíz százalékát meg nem haladó bírságra kötelezheti, ismétlődés esetén a
nyilvántartásból törölheti . ”

(2)

	

Az Mktv. 19/H. § (8) bekezdése a következ ő f) ponttal egészül ki:

[(8) A Hivatal a következőjogkövetkezmények alkalmazására jogosult]

törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat ."

6 .

Az Mktv. a következő , 25/E. §-sal egészül ki :

„25/E. § (1) A nem multiplexnek minősülő mozik éves összes vetítésének húsz százalékában
magyar részvételű vagy részben magyar részvételű vagy egyéb magyar részvételű filmalkotást kell
vetíteniük. Ebből az összes vetítés tizenöt százalékának magyar részvétel ű filmalkotásnak kell
lennie .
(2) A multiplexnek minősülő mozik éves összes vetítésének tizenöt százalékában magyar részvétel ű
vagy részben magyar részvételű vagy egyéb magyar részvételű filmalkotást kell vetíteniük . Ebből
az összes vetítés tíz százalékának magyar részvétel ű filmalkotásnak kell lennie.
(3) A magyar filmalkotásokat a bemutatásukat követ ően legalább huszonegy napon át kötelesek
vetíteni azok a multiplexnek minősülő mozik, amelyek bemutatták.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt követelményeknek a 10-19, a 19-21, a 21-24 és a 0-10 óra
közötti időszakok viszonylatában is meg kell valósulnia. A 0-10 óra közötti követelmény csak
azokra a mozikra vonatkozik, amelyek ebben az időszakban éves szinten legalább tíz vetítést
szerveznek.”

7 . §

Az Mktv. 36. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Nyilvántartás létrehozására felhasználhatóak a 2013 . január 1 . napján meglévő , mozikkal
kapcsolatos hatósági nyilvántartások .”

II .

	

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 . évi
LVII. törvény módosítása

8. §

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 . évi LUII . törvény (a
továbbiakban : Tpvt.) a következő 24/A. §-sal egészül ki :



„24/A § A moziüzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások összefonódásához a Gazdaság i
Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, valamennyi érintett vállalkozáscsoport [26. § (5) bekezdés],
valamint az érintett vállalkozáscsoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányítot t
vállalkozások tekintetében, azok előző üzleti évben elért nettó árbevételétő l függetlenül .

III. Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII. törvény módosítása

9. §

(1)

	

Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII . törvény 85. §-ának (1) bekezdése a
következő q) ponttal egészül ki :

[Mentes az adó alól : ]

„q) a mozgóképről szóló törvényben meghatározott magyar filmalkotás vetítéssel kapcsolatos
jegyértékesítésre irányuló szolgáltatása .,,

Hatályba léptető rendelkezések

10. §

(1) E törvény – a (2)-(3) bekezdésekben meghatározottak kivételekkel – 2013 . január 1-jén lép
hatályba, és a következő napon hatályát veszti .

(2) E törvény 3., 5 ., 6. §-ai 2014. január 1-jén lépnek hatályba, és a következő napon hatályukat
vesztik .

(3) E törvény 8 . §-a a kihirdetést követő harmincadik napon lép hatályba, és a következ ő napon
hatályát veszti.



INDOKOLAS

Általános indokolá s

A 2011 . évi CLXIX., a mozgóképről szóló 2004. évi II . törvény módosításáról szóló törvény
jelentős mértékben átalakította a hazai filmipar rendszerét . A kormány által benyújtott komple x
módosító javaslat azonban elsősorban a gyártás rendszerét rendezte, a filmipar hasonlóan fonto s
szektorát, a filmterjesztés helyzetét nem, pedig annak jelenlegi állapota már-már kritikusna k
nevezhető .

2011 elején vált nyilvánossá, hogy a Cinema City International (CCI) felvásárolja a Palace Cinema s
hálózatát. A fúziót követően az izraeli tulajdonú vállalat a hazai mulitplexek több mint 90%-ának a
tulajdonosává vált, és a piaci részesedése is 80-90%o körülire tehető . A fúziót követően a Magyar
Producerek Szövetsége a Gazdasági Versenyhivatalnál panasszal is élt, ám a Versenyhivatal a
tizenöt milliárd forintos törvényi minimum alatti forgalom miatt érdemben nem járt el . Mellékesen
jegyezzük meg, hogy a CCI a tulajdonosa az egyik legnagyobb hazai forgalmazónak, a Forum
Hungary-nek is, így gyakorolva még nyomasztóbb piaci fölényt, amellyel aZ úgynevezet t
vászonhasználati díj kivetésével vissza is él. A jellemzően alacsonyabb költségvetésű magyar filmek
versenyhátrányba kerülnek a vásznankénti 500 eurós, azaz kb . 140000 forintos díj miatt .
Magyarellenes műsorpolitikájuk miatt a magyar filmek többsége a bemutatót követő második-
harmadik héten már ritkán tekinthető meg főműsoridőben, ami tovább nehezíti a magyar filmek
helyzetét .

A Mozgókép Közalapítvány felelőtlen gazdálkodása miatt bekövetkező csődje mellett az izraeli
vállalkozás monopóliuma mára végveszélybe sodorta a magyar filmipart . 2011-ben tizenegy alt-
mozi zárt be (köztünk hazánk legrégebbi vetítőhelyisége, az Európa mozi), és a legmagasab b
nézettségű magyar film két dokumentumfilm lett mindössze húszezer körüli néz őszámmal, a
legnézettebb játékfilm mindösszesen tízezer néz őt csalt a moziba. Természetesen nem
magyarázható mindez a Cinema City monopóliumával, de oroszlánrésze van ebben, és ami még
fontosabb ez ügyben, nekünk, jogalkotóknak, lehet őségünkben áll ezen a helyzeten változtatni .

Javaslatunk a fent vázolt problémákat kívánja orvosolni . Nyilvánvalóan a filmtörvény módosítás a
az elsődleges feladat, azonban ahhoz, hogy ezen az áldatlan állapoton komolyabban is tudjun k
változtatni, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt i s
szükséges módosítani .

A javaslat elfogadása esetén ugyan nem szüntethető meg az izraeli vállalat monopóliuma, de a
filmkvóta segítségével és a vászonhasználati díj szankcionálhatóságával rendez ődhetne a magyar
mozüparban tapasztalható problémák többsége .



A törvénymódosítás egyértelműsége miatt fontos bizonyos fogalmakkal kiegészíteni az értelmez ő
rendelkezéseket . A muliplexek, a filmvetítés, a bemutató és az éves összes vetítés fogalmána k
definiálása a vetítési kvóta megállapításhoz szükséges, míg a magyar filmalkotások fogalmának
pontosítása a külhoni magyar filmgyártás fellendítése érdekében indokolt . A kulturális értéket
műfajuk alapján nem létrehozó műfajok pedig az ún. valóságshow-knak ad pontosabb definíciót .

A 2.§hoz

A filmforgalmazói és vetítői hálózat összefonódásai és a magyar filmipar nehéz helyzeté t
kihasználó magatartást kívánja szabályozni . Javaslatunk az úgynevezett vászonhasználati díj
intézményének felszámolására irányul, amelynek értelmében a magyar filmek terjesztőinek fizetni e
kell azért, hogy műsorra tűzzék filmjeiket .

A 3-S. §-okhoz

A filmkvóta be nem tartása esetén alkalmazható szankciókat fogalmazzák meg . Alapesetben az
Elnök tetszőleges, de az árbevétel tíz százalékát meg nem haladó összegű bírságot szabhat ki,
ismétlődés esetén a nyilvántartásból törölheti, ami a mozi vetítési engedélyének elvesztését jelenti .

A 6. §-hoz

A filmkvóta mértékét határozza meg . Magyarországon 2011-et megel őzően 25-30 tisztán magyar
vagy koprodukciós mozifilmet mutattak be, összesen pedig 250 filmet, vagyis körülbelül 1 0
százaléka a filmeknek magyar volt . 2011-ben már csak 11 magyar film volt a 234-bő l, azonban a
filmgyártás újbóli megindulásával a tízszázalékos arány reálisnak mondható, így az a követelmény
is, hogy ez az arányszám a vetítésszámokban is megjelenjen a mulitplexek esetében . Azért, hogy a
multiplexek ne tudjanak a kvóta alól kevéssé nézett id őpontokban történő vetítéssel kitérni ,
szükséges, hogy a különböző időszakok tekintetében is fennálljon a követelmény. A kötelező
műsoron tartás pedig az esélyegyenlőséget teremti meg a magyar filmek között . A nem multiplex
mozik jórészét már artmozik teszik ki, melyeknek egyik fő bevételi forrása az állami é s
önkormányzati támogatások, így indokolt a magyar filmek kiemelten kezelése . Továbbá a kevés
vetítőhely-számuknak köszönhetően elenyészően kevés magyar film bemutatására kerülhetne sor a
kvóta hiányában .

Filmkvótákra több országban, így például az Európai Unióban, Franciaországban vagy
Spanyolországban, az Unión kívül pedig Mexikóban, Dél-Koreában vagy Brazíliában találhatun k
nagysikerű példákat . A kvótáknak két típusát különböztethetjük meg : az arányost (amely a vetítések
bizonyos százalékának arányában határozza meg a nemzeti minimumot), illetve a naptárit (amel y
meghatározott naptári napon át kötelezi a mozikat a hazai filmek műsoron tartására). Javaslatunk e
kettő ötvözetét alkalmazza. Magyarországon a Bethlen-kormány különadót vetett ki a külföldi
filmekre, a Gömbös-kormány pedig ezen javaslattal megegyező mértékű kvótát állapított meg.
Többek között ezeknek az intézkedésének köszönhette második nagy felvirágzását a magya r
filmipar a harmincas években .

A 7. -hoz

A zökkenőmentes ügymenet érdekében a nyilvántartásba vételt a Hivatal már 2013-ban megkezdi .



A8.§hoz

A moziüzemeltető i monopóliumok megakadályozása érdekében szükséges szabályokat tartalmaz .

A 9. §-hoz

Azt a rendelkezést tartalmazza, mely a magyar filmalkotások népszerűsítésének közérdekű jellegére
tekintettel biztosítja ezen filmekre szóló mozij egyek áfamentességét .

A 10. §-hoz

Az értelmező rendelkezések és a nyilvántartás vezetésének módját kidolgozó rendelet létére
vonatkozó passzusok, illetve a magyar filmalkotásokra szóló mozijegyek áfamentessége esetében a
jövő év első napi hatályba lépést látjuk indokoltnak . A nyilvántartás vezetésének 2013-a s
megkezdése esetében az azonnali hatályba lépés helytálló, míg a vászonhasználati díj
megszüntetésére és a monopolhelyzet felszámolására vonatkozóak esetében 30 nap felkészülési id őt
látunk helyesnek. A filmkvóta 2014-től lépne hatályba részben az MMKA csődje miatt ínséges
időszak várható megszűntére, másrészt pedig a piaci szereplőknek a változó jogi környezetre való
felkészülése miatt . A szakasz technikai deregulációs rendelkezést is tartalmaz .



országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikkének (1) bekezdése alapján — benyújtjuk az egyes
jogszabályoknak a nemzeti filmipar megerősítését célzó módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2012 . október 24.

)L s
Novák Előd

	

Pörzse Sándo r

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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