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Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi

	

Gazdasági bizottságának
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban:
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Gazdasági bizottsága,
valamint Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban : Kulturális bizottság) megvitatta a

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban : Szjt.) módosításáról szóló,
T/16855 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1685517-8 .
számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselő TI] 685514. és 5. számú módosító javaslatát, valamint

TI] 685517. számú kapcsolódó módosító javaslatát visszavonta .

1 . Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselő - kapcsolódva T/16855/ . számú módosító
indítványához (T/16855/6 . számú ajánlás 1 . pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában az Szjt . 70 .
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

kiegészítő

	

ajánlása

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVII törvény módosításáról szóló T/16855.
számú törvényjavaslat

vitáj ához

(Együtt kezelendő a T/16855/ó. sz. ajánlással .)



Budapest, 005 . szeptember 8 .

/1 . § A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban : Szjt.) 70 . §-
ának helyébe a következő rendelkezés lép :/

"( ) E § alkalmazásában eredeti műalkotás a képzőművészeti alkotás ([p1 .) kép,
kollázs, festmény, rajz, metszet, nyomat, litográfia, szobrászati alkotás), az iparművészeti
alkotás (ide értve a népi-iparművészeti alkotást is) Qpl.] falikárpit, kerámia, üvegtárgy) és a
fotóművészeti alkotás, feltéve, hogy azt maga a szerző készítette, vagy olyan másolat, amely
eredetinek minősül . Eredetinek minősül a másolat, ha korlátozott számban a szerző maga
készítette, vagy az ő irányításával készült . A sorszámmal, a szerző kézjegyével ellátott, vagy
más alkalmas módon a szerző által megjelölt műpéldányt ilyen másolatnak kell tekinteni ."

Indokolás : Lásd a T/16855/8 . számú kapcsolódó módosító
javaslat indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Dr. Vastagh Pál s.k.,

	

Puch László s.k.,
az Alkotmányügyi

	

a Gazdasági bizottság elnöke
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális
bizottság elnöke
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