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Zárószavazás előtti módosító javaslat

T/6374/

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a Házszabály 107 . § (1)
bekezdése alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI . törvény (a továbbiakban: Szjt .) módosításáról
szóló T/6374. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Törvényjavaslat) a következő

zárószavazás el őtti módosító javaslato t

terjeszti elő :

A Törvényjavaslat 17. §-ában az Szjt . 93. §-a (5) bekezdésének a következő módosítását
javasolom:

„(5) A kultúráért felelős miniszter a (2) bekezdésben felsoroltakat rendszeres időközönként, de
legalább évente megküldi az igazság űgyért felelős miniszternek és a Magyar Szabadalmi Hivata l
elnökének a szellemi tulajdon védelmével összefüggő feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás
céljából[, továbbá a kultúráért felelős miniszternek a kultúrával kapcsolatos feladata i
ellátásához szükséges tájékoztatás céljából] . ”

Indokolás

A Törvényjavaslathoz benyújtott T/6374/29. számú, elfogadott módosító javaslat nyomán a
közös jogkezelő szervezetek feletti szakmai felügyeletet a hatályos szabályozással azonos módon a
kultúráért felel ős miniszter és nem — a Törvényjavaslat eredeti szövege szerint — a Magyar Szabadalmi
Hivatal fogja végezni.

Ugyanakkor azonban az MSZH hatáskörét az OKM-hez visszatelepít ő módosító javaslat
elfogadása nem érintheti a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a közös jogkezeléssel kapcsolatos, egyébkén t
meglévő feladatát (a benyújtott díjszabások véleményezését) és a Hivatal általános, a szellemi tulajdon
védelmével összefüggő általános hatáskörét, ezért a közös jogkezel ő szervezetekkel kapcsolatos egyes
dokumentumok számára történő megküldésére vonatkozó kötelezettség el őírása a jövőben is indokolt.

Szükségtelen azonban a bekezdés utolsó tagmondata, mivel a közös jogkezel ő szervezetek feletti
felügyeletet ellátó szerv a kultúráért felel ős miniszter marad, ezért a dokumentumokat eleve neki küldik
meg a közős jogkezelő szervezetek.

Budapest, 2008. december 15 .

Dr. Csiha Judit
elnök
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