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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény módosításáról szóló T/1358. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés - Szjt. 41. § (1d) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szjt. 41. §-a a következő (1a)-(1g) bekezdésekkel egészül ki:

„(1d) Az (1a)-(1c) bekezdésben meghatározott szabad felhasználás körében bármely nyilvánosságra
hozott,  írott  vagy  egyéb  jelrendszer  formájában  rögzített  [[Szjt.  18.  ][18.  §  (1)  bekezdés  a)
[pont]pontja és (2) [bekezdés]]bekezdése] mű felhasználható annak illusztrációival együtt, ideértve
ezek digitális és hanganyaggá alakított változatait is.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szjt. 112. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Szjt. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



„(5) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
a) a Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben a
Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) a Hivatal elnöke véleményének kikérésével, az adópolitikáért felelős miniszterrel, a kultúráért
felelős  miniszterrel  és  a  Hivatal  felett  felügyeletet  gyakorló  miniszterrel  egyetértésben  az
önkéntes  műnyilvántartással  összefüggő  eljárásokért  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díj
mértékét, beszedésének és visszatérítésének módját[ rendelettel megállapítsa.]

rendelettel megállapítsa.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szjt. 113. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szjt. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„113. §

(1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
b)  a  Tanács  93/83/EGK irányelve  (1993.  szeptember  27.)  a  műholdas  műsorsugárzásra  és  a
[vezeték útján történő ]vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői [jogra ]és [a
szerzői  joghoz  kapcsolódó  jogokra  vonatkozó  egyes  ]szomszédos  jogi  szabályok
összehangolásáról;[az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április
23.) a számítógépi programok jogi védelméről;]”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szjt. 113. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szjt. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„113. §

(1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs
társadalomban  [érvényesülő]a szerzői és  [kapcsolódó]szomszédos jogok egyes  [kérdésekben
történő ]vonatkozásainak összehangolásáról;”

Módosítópont sorszáma: 5.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szjt. 113. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szjt. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„113. §

(1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
g) az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról
és  a  haszonkölcsönzési  jogról,  valamint  a  szellemi  tulajdon  területén  a  szerzői  [joghoz
kapcsolódó egyes]joggal szomszédos bizonyos jogokról;”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szjt. 113. § (1) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Szjt. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„113. §

(1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
i) a Bizottság 2006/585/EK ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról
és  online  [hozzáférhetővé  tételéről]hozzáférhetőségéről,  valamint  a  digitális  megőrzésről  6.
[(a)]a) és [(c)]c) alpontja;”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 7.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(1a)-(1g) [bekezdésekkel]bekezdéssel egészül…

2. 3. § - Szjt. 84/C. § (3a) bekezdés
…(1a)-(1g) [bekezdésben]bekezdésében 
foglaltak…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

3. 4. § - Szjt. 95/A. § (2) bekezdés

…(8) [bekezdés]bekezdése,… 
…e) [pont]pontja,… 
…c) [pont]pontja,… 
…d) [pont]pontja,… 
…c) [pont]pontja szerinti…

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás.
2. A  módosítás  a  jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.  14.)  IRM  rendeletnek  való
megfelelést szolgálja.
3. A módosítások az európai uniós jogforrások címeinek pontosítását szolgálják.
4. A módosítások az európai uniós jogforrások címeinek pontosítását szolgálják.
5. A módosítások az európai uniós jogforrások címeinek pontosítását szolgálják.
6. A módosítások az európai uniós jogforrások címeinek pontosítását szolgálják.
7. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások.
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