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„Filmvagyon átadása" című kérdésére a válaszom a következő :

A mozgóképről szóló 2004. évi H. törvény előkészítésével párhuzamosan több szinten folyt
egyeztetés az állami tulajdonban lévő magyar filmszakmai vagyon reorganizációjának és
privatizációjának kérdéséről .

Az érintett felek [Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt . (ÁPV Zrt.), Magyar Mozgókép
Közalapítvány (MMK), Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM),
Pénzügyminisztérium (PM)] között az időközbeni egyeztetések kapcsán egyetértés alakult ki
abban, hogy a filmszakmai vagyon helyzetének rendezése során a következő alapelvek
érvényesüljenek :

• a magyar filmgyártás jövőjének biztosítása szempontjából szükséges követelmény, hogy a
belföldön rendelkezésre álló gyártási infrastruktúra fejlesztésre, korszerűsítésre kerüljön,
ennek eredményeként európai színvonalú, a filmgyártási folyamat egészét átfogó
szolgáltatási vertikum alakuljon ki Magyarországon,

•

	

a fejlesztésekhez szükséges tőkét a központi költségvetésen kívüli forrásokból kell
biztosítani,

•

	

a privatizációt követően is biztosítani kell a magyar filmek gyártói számára a gyártási
infrastruktúra igénybevételének lehetőségét .

Azért is volt fontos ennek alapelvi szintű rögzítése, mert a MAFILM Zrt . és a Magyar
Filmlaboratórium Kft . - mint a magyar filmgyártás utolsó bázisai - átadása és reorganizációja
révén történő megmentése a magyar művészeti tevékenység, az igényes népszerű kultúra és a
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hazai kreatív ipar piaci lehetőségeinek javítását ; a magyar kultúra külföldi, az egyetemes
kultúra hazai bemutatását, megismertetését segíti elő .

A tágabb értelemben vett filmszakmai reformfolyamat ezen meghatározó elemének
megalapozásához készült, a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Rt .
részvényeinek és a Magyar Filmlaboratórium Kft . üzletrészének a Magyar Mozgókép
Közalapítványra történő átruházásáról szóló 2250/2006 . (XII. 23.) Korm. határozathoz
kapcsolódó előterjesztést mellékelten megküldöm .

Budapest, 2007 . március,, „
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