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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság) – 
első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Informatikai és távközlési bizottsága 
(továbbiakban: Informatikai bizottság) megvitatta a Nemzeti Audiovizuális Archívumról 
szóló, T/12630. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/12630/3-14. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

_____________________ 
T/12630res.doc 



-  2  - 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

A módosító javaslatok közül több pontatlanul jelölte meg a módosítás helyét, ezt az ajánlás korrigálja. 
 
 

1.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"2004. évi … törvény 
 

a [Nemzeti Audiovizuális Archívumról] Rádió és Televízió Archívumról" 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény hatálya [nem terjed ki] kiterjed azokra a műsorszámokra, amelyek a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ának (3) bekezdése alapján esnek archiválási 
kötelezettség alá." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "4. § A [NAVÁ-t] NAVA informatikai, rendszertechnikai felügyeletét az informatikai 
és hírközlési miniszter (a továbbiakban: miniszter) [működteti], szakmai felügyeletét [a 
miniszter és] a nemzeti kulturális örökség minisztere [közösen] látja el." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslatot új 7. §-sal kiegészíteni javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "7. § A NAVA állományáról hálózati hozzáférésű katalógusrendszereket készít, ezeket 
a katalógusokat integrálja a hazai és nemzetközi könyvtári közös katalógusok rendszerébe." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslatot új 7. §-sal kiegészíteni javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "7. § A NAVA biztosítja a nyilvántartásaihoz való hálózati, illetve – működési 
szabályzatában rögzített módon – a közvetlen személyes hozzáférést." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdését új d) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /(2) A NAVA – annak érdekében, hogy megvalósuljon a kötelespéldány-szolgáltatás 
körén kívül eső műsorszámok nyilvántartása, megőrzése és felújítása – az Szjt. előírásainak 
megfelelően gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, 
kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat, különösen:/ 
 
 "c) olyan audiovizuális műsorszámokat, amelyeket nem közvetítettek a 
nyilvánossághoz; 
 
 d) a világ országaiban működő magyar nyelvű műsorszolgáltatók műsorszámait." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdését új d) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /(2) A NAVA – annak érdekében, hogy megvalósuljon a kötelespéldány-szolgáltatás 
körén kívül eső műsorszámok nyilvántartása, megőrzése és felújítása – az Szjt. előírásainak 
megfelelően gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, 
kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat, különösen:/ 
 
 "c) olyan audiovizuális műsorszámokat, amelyeket nem közvetítettek a 
nyilvánossághoz; 
 
 d) a határon túli műsorszolgáltatók audiovizuális magyar nyelvű műsorszámait." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdését új d) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /(2) A NAVA – annak érdekében, hogy megvalósuljon a kötelespéldány-szolgáltatás 
körén kívül eső műsorszámok nyilvántartása, megőrzése és felújítása – az Szjt. előírásainak 
megfelelően gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, 
kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat, különösen:/ 
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 "c) olyan audiovizuális műsorszámokat, amelyeket nem közvetítettek a 
nyilvánossághoz; 
 
 d) a hazai regionális műsorszolgáltatók műsorszámait." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 8. § f) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /8. § Az 5-7. §-ban foglaltakon túlmenően a NAVA feladatai különösen:/ 
 
 "f) nemzetközi és szakmai szervezetekkel való [kapcsolattartás és] együttműködés." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- az Informatikai biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 8. §-át új g) ponttal kiegészíteni 
javasolja: 
 
 /8. § Az 5-7. §-ban foglaltakon túlmenően a NAVA feladatai különösen:/ 
 
 "f) nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés;
 
 g) a szerzői jogdíj alá már nem tartozó állománya hálózati elérésének megteremtése." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 9. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "9. § Az e törvényben foglalt célok hatékony megvalósítása érdekében a NAVA – a 
kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó kérdéseken túl – együttműködést kezdeményez a 
kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett műsorszolgáltatókkal, valamint más 
műsorszolgáltatókkal és archívumokkal, könyvtárakkal, dokumentációs intézményekkel." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 18. §-át új c) ponttal kiegészíteni 
javasolja: 
 
 /18. § Felhatalmazást kap a miniszter, és a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy 
együttes rendeletben állapítsa meg:/ 
 
 "b) a műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és 
egyéb követelményeit, 
 
 c) a NAVA nyilvántartásai és állománya hálózati hozzáférésének rendszerét, 
szabályzatát, működési feltételeit." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. december 1. 
 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési bizottság 

elnöke 
 
 
 


