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Az C)rsrággyülés Kulturális és sajtó bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

A tárvény, javaslat az alábbi raj 100JA. dalejt;észül ki:
A mozo~orál szóló 2004. évi Il. törvvénv módosítása

-100h L &( 1)A mozaókévről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban : Mktv.) 2. & 26. pontja ,az
alábbiak szerint módosul

26. nemzeti zlmva4 on: az államot a szerztii 'O 61 szóló hatat on kívül el szett 1884 . évi
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Tisztelt Elnök Asszanyl

A Magyar Kéztársaság 2006. évi kóltségvetéséráT szóló, T11 7700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §~ ában és 102. §-a (1) bekeadésGben,faglaltaknak mégfelelyen -

módosító javaslatot

terjesztek elő

Bizottsági módosító javaslat?
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törvénycikk 3 . ~-a alapján megillető szerzői jogok, a szerzői jogról szóló, hatályon k ívül he
évi 1-1V. törve cikk 3 -a és 74 -a ala ' s me 'llető zerzői v • -4 onx 'o ok a szerzői
hatályon kívül helyezett 1969, évi ILI.törvény41 . ,_§Q~bekezdése alapján megillető szerzői vagyoni
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példányai,melyek a kincstári vagyoni kcörbe tartoznak ."

S2) Az Mktv . 35. § (4) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul :
.,A nemzeti filmvaavonba tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony terjesztésének részletes
szabál ait val . , ' t a te zt sbő befo
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(3) Az. Mkty. 37.4-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki :
"(4'-elhatalmazást kap a Konmnánty. hoav rendeletben állapítsa meg a nemzeti filrnvaRyonba tartozó
filmalkotások tvbbcsatornás és hatékony tericsztés-ének szabályait, valamint a terjesztésből befolyt bevétel
felosztásának módját ."

A törvényjavaslat 102. §-a az alábbi i) ponttat egészül ki:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/

_i) a mozaókénröl szóld 2004,évi 1T,tlirvénv 35 . §-ának (3) bekezdése és a 3,7 .,& (2) bckgzdés b) pontja."

indokolás

Az Mktv. 2. § 26 . pontja szerinti, a nemzeti filmvagyonról szóló fogalom meghatározás kiegészítésre
szorul, mivel az jelenleg nem foglalja magában az 1884. évi és az 1921 . évi szerzői jogi törvény hatálya
alá tartozó mindazon filmalkotásokat, amelyeken a védelmí idő még fennáll, és amelyek ugyanúgy a
nemzeti filmvagyon védett körébe kell, hogy tartozzanak, mint az állami stúdiókban később keletkezett
művek. A definíció ezért kiegészül az államot az 1921 . évi LIV. törvénycikk 3 . §-a és 74. §-a alapján
megillető szerzői vagyoni jogok körével . Ugyancsak kiegészül a meghatározás az e jogokat magukban
foglaló filmalkotások eredetí negatív példányaival, amelyek kincstári vagyoni körbe vonása és tartós
megőrzése ugyancsak kulturális érdek . A jelenlegi szabályozás (az Mktv . 35. § (3) bekezdése) szerint
ugyan ezek a negatívoknak jelenleg is a Magyar Nemzeti Filmarchívum a tulajdonosa, ugyanakkor ez nem
áll összhangban az Alit, 109/B . §-ával, amely felsorolja a kincstári vagyoni körbe tartoló javakat . Ezért a
nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások negativ példányait is be kell vonni a kincstári vagyoni körbe .

Mivel az Áht. 109/C . alapján a kincstári vagyon felett az illetékes miniszter a Magyar Állam nevében őt
megillető tulajdonosi jogok gyakorlását a KVi útján látja el, ezért az Mktv. 35. (3) bekezdése alapján a
negatív példányok nem a FilxnarchdvuxxA tulajdonában vannak, hanem kincstári vagyonba tartoznak,
amelyen a Filmarchívum csak vagyonkezelő lehet. Ennek megfelelően az Mkty. 35. § (3) bekezdését
hatályon kívül kell helyezni, és a Filmarchívumnak a negatívokon fennálló vagyonkezelői jogát kizárólag
a 35 . § (1) bekezdésre kell alapozni . (A köteles pélcjanyokra vonatkozó rendelkezést ugyancsak nem az
Mkty-ben indokolt elhelyezni, mivel arra külön jogszabály vonatkozik .)

A (3)-(4) bekezd.ésben hivatkozott rendelet által szabályozandó tárgykör egyes elemei a Polgári
T örvénykányvről szóló 1959 . évi N. törvény, valamint a szerzői jogról szóld 1999 . évi LXXVI. törvény
vonatkozó rendelkezései szerint miniszteri rendelettel nem szabályozhatóak. Fentiek alapján a
szabályozást a hivatkozott tarvényekben foglalt szinten, azaz kormányrendeletben szükséges
meghatározni. Ennek megfelelően szükséges a felhatalmazó rendelkezések módosítása .

Budapest 2005 . november 8 .
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