
T/12630/21. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Kulturális és sajtó 

bizottságának 
Informatikai és távközlési 

bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 
T/12630. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/12630/15. sz. ajánlással.) 

 
 
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/12630/16-20. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 Pettkó András képviselő T/12630/17. számú kapcsolódó módosító javaslatát 
visszavonta, ezért azt az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 

1.  Pettkó András képviselő – kapcsolódva T/12630/12. számú módosító 
indítványához (T/12630/15. számú ajánlás 3. pontja) – 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/12630/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Szabó István és Pettkó András képviselők – kapcsolódva Pettkó András 
T/12630/7. számú módosító indítványához (T/12630/15. számú ajánlás 8. pontja) – a 
törvényjavaslat 7. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 "(5) A NAVA a nemzeti audiovizuális vagyont sem részben, sem egészben nem 
idegenítheti el, nem ruházhatja át és nem terhelheti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

3.  Pettkó András képviselő – kapcsolódva T/12630/5. számú módosító indítványához 
(T/12630/15. számú ajánlás 10. pontja) – 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 jogi védelem alá már nem tartozó állománya hálózati elérésének 
megteremtése." 
 

Indokolás: Lásd a T/12630/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Informatikai biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.  Pettkó András képviselő – kapcsolódva T/12630/4. számú módosító indítványához 
(T/12630/15. számú ajánlás 11. pontja) – 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." 
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Indokolás: Lásd a T/12630/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Informatikai biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. december 8. 
 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

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

elnöke 
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