
Kérdőív az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-i, a 
mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképességéről 
szóló ajánlásának1 (a továbbiakban: „az ajánlás”) végrehajtásáról 

1. Milyen lépések történtek az európai mozgóképörökségben rejlő ágazati és 
kulturális lehetőségek fokozott kihasználásának elősegítése érdekében különösen 
a szisztematikus konzerválásra és helyreállításra vonatkozó intézkedések és a 
filmalkotások konzerválását és helyreállítását érintő innováció, kutatás és 
technológiafejlesztés ösztönzése révén? 

 
2. Milyen jogalkotási, közigazgatási vagy egyéb megfelelő intézkedéseket fogadtak 

el az audiovizuális örökségük részét képező filmalkotások szisztematikus 
gyűjtése, katalogizálása, megőrzése, helyreállítása, valamint oktatási, kulturális, 
kutatási vagy egyéb hasonló jellegű, nem kereskedelmi felhasználás céljából 
történő hozzáférhetővé tétele érdekében, minden esetben a szerzői és szomszédos 
jogokkal összhangban? Hogyan határozná meg a filmalkotásoknak Magyarország 
audiovizuális örökségében betöltött szerepét?  

 
3. Milyen megfelelő testületeket jelöltek ki (amennyiben kijelöltek ilyeneket) a 2. 

pontban meghatározott közérdekű feladatok független és magas szakmai 
színvonalú ellátására, és biztosították-e azt, hogy a legmegfelelőbb pénzügyi és 
technikai források ezek rendelkezésére álljanak? A 2007-es évre mekkora 
költségvetéssel rendelkeznek ezek a testületek? 2007-ben hány munkatársat 
foglalkoztatnak? (Amennyiben ezek a szervezetek egyéb tevékenységeket is 
végeznek, kérjük, adjanak meg ezzel kapcsolatos adatokat.) 

 
4. Ösztönözték-e a kijelölt testületeket arra, hogy a jogosultak beleegyezésével vagy 

a velük kötött szerződés útján határozzák meg azon feltételeket, amelyek alapján 
a letétbe helyezett filmalkotások a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tehetők? 

 
5. A mozgóképörökség támogatása érdekében létesítettek vagy támogattak nemzeti 

filmakadémiát vagy hasonló intézményeket?  
 
6. Milyen olyan intézkedéseket fogadtak el, amelyek elősegítik a digitális és új 

technológiák alkalmazását a filmalkotások gyűjtése, katalogizálása, megőrzése és 
helyreállítása céljából? 

 
Nevezetesen, milyen intézkedésekre került sor az alábbi témákban:  
 

1. Gyűjtés 
 
Milyen lépéseket tettek az audiovizuális örökségük részét képező filmalkotások 
szisztematikus gyűjtése érdekében, e filmalkotások legalább egy jó minőségű 
példányának a kijelölt testületeknél, kötelező jogszabályon alapuló vagy szerződéses letét 
formájában való letétbe helyezése útján?  
 
• Ez valamennyi produkcióra kiterjed, így azokra is, amelyek nem részesültek 

közfinanszírozásban? Amennyiben nem, hogyan zajlik a kiválasztási folyamat? 

• Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a letétbe helyezett filmalkotások jó műszaki 
állapotban legyenek (megfelelő módon mellékelve a vonatkozó metaadatokat)?   

                                                 
1 HL L 323., 2005.12.9. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2005/l_323/l_32320051209hu00570061.pdf 
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• Hogyan biztosítják azt, hogy a letétbe helyezés a film nyilvánosságra hozatalakor, de 
legkésőbb az azt követő 2 éven belül megtörténjen? 

 
2. Katalogizálás, adatbázisok létrehozása 

 
Milyen intézkedéseket fogadtak el (pl. a filmgyártás archiválási kódexének létrehozása) a 
letétbe helyezett filmalkotások katalogizálásának és indexálásának támogatása és a 
filmekkel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis létrehozásának elősegítése 
érdekében, alkalmazva az európai és nemzetközi szabványokat? 

 
Milyen intézkedéseket fogadtak el az európai szabványosítás és a filmográfiai 
adatbázisok interoperabilitásának támogatása, valamint az azokhoz való – például az 
interneten keresztül megvalósuló – nyilvános hozzáférés biztosítása érdekében, 
különösen a kijelölt testületek aktív bevonása útján?  
 
• Az érintett szervezetekkel – így különösen az Európa Tanáccsal (az Eurimages 

szervezettel és az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézettel) – közösen részt vettek 
az európai audiovizuális örökséget felölelő adatbázis-hálózat létrehozásában? 

• Felkérték az archiváló testületeket arra, hogy növeljék az állományok értékét, oly 
módon, hogy EU-szinten, például téma, szerző és időszak szerinti gyűjteményekbe 
rendezik őket? 

3. Megőrzés  
 
 
Milyen (jogszabályi vagy egyéb) intézkedéseket tettek a letétbe helyezett filmalkotások 
megőrzése érdekében? A megőrzést célzó intézkedések keretében többek között az 
alábbiakról kell gondoskodni: 
• a filmek új tárolóeszközön történő reprodukciója, 

• a filmalkotások különböző régi médiumokon történő bemutatásához szükséges 
eszközök megőrzése. 

 
4. Helyreállítás 

 
Milyen olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek jogszabályaik keretében lehetővé 
teszik a letétbe helyezett filmalkotások helyreállítás céljából történő többszörözését oly 
módon, hogy a jogosultaknak lehetőségük nyíljon részesedni az alkotásaik ilyen 
helyreállításából fakadó nagyobb ágazati lehetőségekből, az összes érintett fél közötti 
megállapodás alapján? 

 
• Milyen módon támogatták a régi, vagy a magas kulturális vagy történelmi értékkel 

bíró filmek helyreállítására irányuló projekteket? 

 
5. A letétbe helyezett filmalkotások hozzáférhetővé tétele oktatási, kulturális, 

kutatási, illetve egyéb nem kereskedelmi felhasználás céljára 
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• Elfogadtak olyan jogszabályokat vagy közigazgatási intézkedéseket, amelyek a 
kijelölt testületek számára lehetővé teszik a letétbe helyezett filmalkotásokhoz való 
hozzáférés biztosítását oktatási, kulturális, kutatási vagy egyéb nem kereskedelmi 
felhasználás céljára, minden esetben a szerzői és szomszédos jogokkal összhangban? 
Kérjük, részletezzék a végrehajtott intézkedéseket. 

• Hoztak intézkedéseket annak biztosítására, hogy a fogyatékkal élők hozzáférhessenek 
a letétbe helyezett filmalkotásokhoz, minden esetben a szerzői és szomszédos 
jogokkal összhangban? Kérjük, részletezzék a végrehajtott intézkedéseket. 

 
6. Szakmai képzés és a médiával kapcsolatos ismeretek 

 
Milyen lépéseket tettek a szakmai képzés támogatására a mozgóképörökséghez 
kapcsolódó valamennyi területen, a mozgóképörökség ágazati lehetőségei fokozott 
kihasználásának elősegítése érdekében?  
 
Milyen, a mozgóképörökség felhasználását elősegítő lépéseket tettek az európai 
dimenzió oktatásban történő erősítése és a kulturális sokszínűség előmozdítása 
érdekében? 
 
Milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy szorgalmazzák és támogassák a vizuális 
oktatást, a filmes tanulmányokat és a médiával kapcsolatos ismeretek elsajátítását az 
oktatás minden szintjén, különösen pedig a szakmai képzési programokban vagy az 
európai programokban, az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-i,  a 
mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképességéről szóló 
ajánlása2 (a továbbiakban: „az ajánlás”) értelmében? 
 
Milyen lépéseket tettek a producerek, a forgalmazók, a műsorszolgáltatók és a 
filmintézetek közötti, oktatási célú szoros együttműködés elősegítése érdekében? 

 
7. Letétbe helyezés 

 
Bevezettek önkéntes vagy kötelező letéti rendszert az alábbiakra nézve? 
 
• a nemzeti audiovizuális örökség részét képező filmalkotásokhoz kapcsolódó 

kiegészítő vagy népszerűsítő anyagok, 

• más országok nemzeti audiovizuális örökségének részét képező filmalkotások, 

• a filmalkotásnak nem minősülő mozgóképanyagok, 

• múltbéli filmalkotások. 

 
8. A kijelölt testületek közötti együttműködés  

 

 
2 HL L 323., 2005.12.9. 

 



4 

Hogyan ösztönzik és támogatják a kijelölt testületeket az információcserében és 
tevékenységeik összehangolásában nemzeti és európai szinten, többek között az alábbiak 
érdekében: 
• (a) a gyűjtési és konzerválási módszerek koherenciájának és az adatbázisok 

interoperabilitásának biztosítása; 

• (b) archív anyagok kiadása – például DVD-n – az Európai Unió lehető legtöbb 
nyelvén olvasható feliratozással, minden esetben a szerzői joggal és a szomszédos 
jogokkal összhangban; 

• (c) egy európai filmográfia összeállítása; 

• (d) az elektronikus információcserére vonatkozó közös szabvány kialakítása; 

• (e) közös kutatási és oktatási projektek kidolgozása, elősegítve a filmművészeti 
iskolák és múzeumok európai hálózatának kialakítását. 

 
 


