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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az adókról, járulékukról és
egyéb kriltségvetesi befrzetésekráZ szóló törvények modosításüról szóló T/l162i. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

nyújtjuk be .

A törvényjavaslat 294. §-a az következőképpen módosul:

294- § £D A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. §-ának 24 . és 25 .
pontja' helyébe a következő rendelkezés lép :
/L, törvény alkalmazásában/
„24. nem megrendelésre készülő filnialkotás : minden olyan filmalkotás, amelynek gyártásában az
adott filz-n tekintetében magyar filmelőállítónak mii -iősi.ilő vállalkozás vesz részt, illetve gyártásához
magyar vállalkozás vagy természetes személy támogatást nyújt .
25 . k~ zvctlen film !A ártási költs ' : az adott fi

	

ko ás k ltsé •vetéséh a szere lő a filmalkotás
lö - llító kotás - t bena me • endelésre készüld f ártásában részt vevo m ar 'lialkozás

által pénzitgyileg_teliesített, bizonylattal igazolt kifizetés, amely megfelel a külön ioaszabálvban
megl-tatározott feltctcleknek .'

(2) Az Mhty. 37. § (1) bekezdése helyébe a kővetkezőrendelkezés lép-
1 Felhatal hazást a* . marti kulturális ör~-)ks Minisztere é a iniszter ho

rendeletbenállapítsa meg a NemzetiFilmirodaszervezetének, működésének és eliárásának részletes
szabál alt a özvetlen film ártási költsé e v natk zó r etes feltéte et és a 1
bekezdésben meghatározott igazgatásiszolgáltatási dli mértékét ."

(3) A_Mkty. 37. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
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Irndokolás

294 . (1),
Az Mkty. 2 . § 25. pontjában található meghatározás pontosításra szorul, mivel a joga.Ikalmazás során
ellentmondást okoz, hogy a megrendelésre készülő filmalkotás esetében a Nemzeti Filmiroda által
vizsgálandó közvetlen filmgyártási költségek a magyarországi gyártó és a magyarországi szállító
kőzött merülnek fel, míg az eredeti normaszöveg az előállítót nevesíti . A módosítás miatt
szükségtelenné válik az árrésre vonatkozó rendelkezés, mivel a megrendelésre készülő filmalkotások
csctcben a magyarországi gyártó vállalkozás kéri a költség megállapítását, akinél viszont az árrés nem
kliltsétkéat, hanem bevételként jelentkezik. A módosítás harmadik elemeként a meghatározás
kiegészül a külön jogszabályra való utalással, mivel a közvetlen filmgyártásí költségekre vonatkozó
részletes feltételeket a Nemzeti Filmirodáról szóló NKöM-P1V1 együttes rendeletben célszerié
rneghatáxozni .

294.(2)
Az Mkty. záró rendelkezései kiegésiülrxek egy felhatalmazó rendelkezéssel, mely lehetővé teszi, hogy
a közvetlen filmgyártási költségekre vonatkozó részletes feltételeket a Nemzeti Filmirodáról szóló
NKOM-PM együttes rendelet határozza meg.

294. (3)

Az Mktv. 24. § (1) bekezdése a korhatár jelzések közzététele kapcsán külön jogszabályra hivatkozik,
az erre vonatkozó felhatalmazás azonban nem szerepel a záró rendelkezések között . ' Ezt a hiányt
pótolja a módosítás annak érdekében, hogy a vonatkozó miniszteri rendelet kíhirdethefa legyen .

Budapest 2004. október 26 .
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