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Módosító javasla t

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI, törvény
módosításáról szóló T/6374. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 5 . §-ának (1) bekezdésében az Szjt. 34. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerin t
módosul :

„Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű,	 film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló
mű , továbbá képzőművészeti, építészeti, ipannűvészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint
fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a
forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokok terjedelemben átvehet ő , feltéve, hogy
az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása
más műben, amely az idézést meghaladja.”

Indokolá s

Kívánatos, hogy az oktatás, nevelés és a tudományos élet, a kutatás - kihasználva végre a kor technikai
lehetőségeit – bátrabban éljen a filmes lehetőségekkel. Ezen keresztül ismerhetnek meg a tanulók, a
hallgatók természeti, társadalmi jelenségeket, folyamatokat, figyelhetnek meg tudományo s
kísérleteket, barangolhatnak a világ más pontjain, részesülhet egészségügyi felvilágosításban .
Művészettörténeti, irodalmi, zenei műelemzés kapcsán filmekbe, színházi előadásokba, koncertekbe
nyerhetnek betekintést, azok részleteinek tematikus válogatásai lehet őséget adnak célirányo s
vizsgálódásra . Kézenfekvő a szerepe a médiakultúra fejlesztésében is . Az archív filmanyagok fonto s
kiegészítői lehetnek például a legújabb kori történelmi, m űszaki, néprajzi vagy szociológiai
tanulmányoknak, osztályfőnöki és drámajáték órán segíthet konfliktus-, illetve kommunikációs
helyzetek megfigyelésében . Es akkor még nem szóltunk a tanórán kívüli iskolai nevelésben é s
oktatásban kínálkozó felhasználási alkalmak széles skálájáról . E vázlatos felsorolás is érzékelteti, hogy
az oktatás módszertani fejlesztéséhez a filmtechnika jelentős mértékben hozzájárulhat, ha ennek az
útját a törvény is megteremti a szerző i jogok kellő tisztelete mellett .

Budapest, 2008 . október 20 .
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