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Összegző jelentés

az egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
létrehozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/8037.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2019.  december  5-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. december 5-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
létrehozásával összefüggő módosításáról szóló
T/8037. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/8037/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A 21. § szerint a törvényjavaslat következő szerkezeti egységei sarkalatosnak minősülnek: 5. §, 7. §,
12. §, 14. §, 16. §–18. §, valamint 19. §.

Ezek  elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési  képviselők  kétharmadának  „igen” szavazata
szükséges.

A dokumentumban használt rövidítések:

Mktv.: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Mttv.: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Mktv. 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Mktv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az NFI támogatási feladatait az NFI szervezetében működő [öttagú ]Döntőbizottságok az NFI
Támogatási Szabályzatában meghatározott módon látják el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
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Módosítópont: T/8037/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Mktv. 9. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Mktv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  Döntőbizottságokat  az  igazgatóság  bízza  meg,  meghatározva  azok  tagjait,  létszámát,
tagjaikkal kapcsolatos szakmai követelményeket, tagjai tiszteletdíját.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Mktv. 18. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Mktv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Kormány által kijelölt szerv a  [Nemzeti ]Filmiroda szervezete és feladatai tekintetében a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogutódja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) Az Mktv.
a) 5/B. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 5/C. § (1) és (3) bekezdésében, 5/D. § (1)-(3) bekezdésében,
5/E. § (2)-(4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9/A. § (3) [és (5) ]bekezdésében, 9/B. § (1)
bekezdés nyitó szövegrészében, valamint f) és g) pontjában, 10. § (3) és (5) bekezdésében, 23. §
(5) bekezdésében, 28. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 31/C. § (3) bekezdés b) pontjában és
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záró  szövegrészében,  (5)  bekezdés  a)  pontjában,  valamint  (7)  bekezdésében,  31/D.  §  (8)
bekezdésében, (11)-(12a) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, 35. § (4)-(5) bekezdésében, (7)
bekezdésében, valamint (9) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében az „MNF” szövegrész helyébe
az „NFI” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) Az Mktv.
b) 5/C. §-ának (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9/A. § (1) bekezdésében, 9/B. § (2)
bekezdésében, 10. § (1)-(2) bekezdésében, (4) bekezdésében, 31/B. § (2g) bekezdésében, 31/C. §
(3) bekezdés c) pontjában, (5) bekezdés b) pontjában, 31/D. § (10) és (13) bekezdésében, 31/E. §
(9) bekezdésében, 35. § (1)-(2) bekezdésében,  [35. § (7) bekezdésében, ]38. § d) pontjában az
„MNF” szövegrészek helyébe az „NFI” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Mktv.
b)  9/B.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  bb)  alpontjában, valamint  e)  pontjában  a  „filmművészet”
szövegrész helyébe a „mozgóképművészet” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (4) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Mktv.
b) 19/A. § (2)-(6) bekezdésében, (9)-(11) bekezdésében, 19/G. § (1) bekezdésében, valamint (3)-
(7)  bekezdésében,  19/H.  §  (1)-(3)  bekezdésében,  (5)-(7)  bekezdésében,  (8)  bekezdés  nyitó
szövegrészében, valamint c) és d) pontjában, (12) bekezdésében, 19/J. § (1)-(3) bekezdésében,
21/A. § (1b) bekezdésében, (4) bekezdésében, valamint (6)-(7) bekezdésében, 21/C. § (2) és (4)
bekezdésében,  22.  §-ában,  23.  §  (1)  bekezdés  nyitó  szövegrészében,  (3)  bekezdés  nyitó
szövegrészében, 24. §-ában, 25. § (1)-(2) bekezdésében, 25/B. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés
nyitó  szövegrészében,  (3)  bekezdésében,  25/C.  §  (1)  bekezdés  nyitó  szövegrészében,  (2)
bekezdésében, 25/D. §-ában, 26. § (1) bekezdésében, (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 26/A. §
(6) bekezdésében,  26/B.  §  (1)  bekezdés nyitó szövegrészében,  (3)  bekezdésében,  26/C. § (2)
bekezdésében, a III/A. fejezet 4.  és 6.  Címének címében, 28. § (5) bekezdésében, (6) bekezdés
nyitó szövegrészében, (7) bekezdés záró szövegrészében, (8) bekezdésében, (10) bekezdésében,
(11)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  és  b)  pontjában,  (12)-(13)  bekezdésében,  30.  §  (1)
bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 31/A. § (4) bekezdésében, 31/B. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében, (2c) bekezdésében, (2g) bekezdésében, (3)-(4) bekezdésében, (5) bekezdés nyitó
szövegrészében,  (6)-(7)  bekezdésében,  (10)  bekezdésében,  (12)  bekezdésében,  31/C.  §  (1)
bekezdésében,  (3)  bekezdés  nyitó  szövegrészében,  (5)  bekezdés  b)  pontjában,  (9)-(10)
bekezdésében, 31/D. § (4)-(6) bekezdésében, 31/E. § (2) bekezdésében, 31/F. § (6) bekezdésében,
31/G. § (3) bekezdésében, 32.§ (1)-(5) bekezdésében, 33. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 33/A.
§-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Mttv.  Hatodik  rész  IV.  Fejezet  A törvényben meghatározott  testületek  tagjaira  és  tisztségek
betöltőire vonatkozó átmeneti szabályok alcíme a következő 211/A. §-sal egészül ki:
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § új b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

18. §

Hatályát veszti az Mttv.
b) Negyedik rész II.  fejezet Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium alcím
címsora,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

21. §

E törvény
b) 7. §-a, 12. §-a, [14]16. §-a, valamint [16-]a 18. [§-a ]§ a)-d) pontja az Alaptörvény IX. cikk (6)
bekezdése és 23. cikke

alapján sarkalatosnak minősül.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
4. § (1) bekezdés - Mktv. 9/A. § (2) 
bekezdés

… [fejezet]Fejezet szerinti… 
… támogatásból[,] és…

2. 8. § nyitó szövegrész
…helyébe [az alábbi]a következő 
rendelkezés…

3. 8. § - Mktv. 31/G. § (1) bekezdés
…(6) bekezdése szerinti … 
…(2) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározott…

4. 11. § (1) bekezdés a) pont … [§-ának]§ (1)-(3)…

5. 11. § (1) bekezdés b) pont … [§-ának]§ (2)…

6. 11. § (4) bekezdés b) pont …32. § …

7. 11. § (4) bekezdés c) pont … [§-ban]§-ában a…

8. 11. § (5) bekezdés a) pont

… [§-ban]§-ában,… 
…§ [bevezető]nyitó szövegrészében… 
…(2) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározott…

9. 11. § (5) bekezdés b) pont … [§-ban]§-ában az…

10. 11. § (5) bekezdés c) pont
…(2) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározott… 
… szöveg[,]

11. 11. § (6) bekezdés
…(2) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározott…

12. 11. § (7) bekezdés a) pont …f) [pontjaiban]pontjában a…

13. 15. § …a ["Magyar]„Magyar Nemzeti…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/8037/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 5. § - Mktv. 11. § …(3) [bekezdés]bekezdése alapján…

2. 12. § a) pont …valamint [a ](3) …

3. 12. § b) pont …(2) [bekezdésben]bekezdésében meghatározott…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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