
Kérdőív    az    Európai Parlament    és    a    Tanács    2004.    november    16-i,    a 
mozgóképörökségről és        a        kapcsolódó        ágazati        tevékenységek 
versenyképességéről szóló    ajánlásának    (a    továbbiakban:     az    ajánlás) 
végrehajtásáról 

Kérdések: 

1.   A   MOZGOKEPOROKSEGROL   SZOLO   ÁJANLAS   CÉLKITŰZÉSEINEK   ELÉRÉSE 
ÉRDEKÉBEN     HOZOTT    JOGALKOTÁSI     ÉS     KÖZIGAZGATÁSI     INTÉZKEDÉSEK 

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, nem kereskedelmi 
felhasználás céljából történő hozzáférhetővé tétele érdekében,    minden    esetben    a    szerzői    és    
szomszédos   jogokkal   összhangban? 

A Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA) a gyűjtőkörébe tartozó filmalkotások szisztematikus 
gyűjtését, katalogizálását, megőrzését és helyreállítását a vonatkozó jogszabályok alapján végzi, 
amelyek közül mindenekelőtt a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról 
szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendeletet       (a       továbbiakban:       Kötelespéldány-rendelet)       
kell       megemlíteni. 

Ami az audiovizuális örökség oktatási, kulturális vagy hasonló célú hozzáférhetővé tételét illeti, annak 
jogi hátterét egyrészt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI, törvény (a továbbiakban: Szjt.) biztosítja, 
a terjesztés új módjai megvalósításának mikéntjéről pedig a nemzeti filmvagyonba tartozó 
filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet szól. (Ez 
utóbbit részletesebben a 4. pontban fejtjük ki.). 

Az állami tulajdonban lévő filmstúdió vállalatoknál készült filmek megőrzése és hatékony terjesztése 
érdekében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) megalkotta a nemzeti 
filmvagyon fogalmát, amelynek célja az volt, hogy az e filmstúdióknál készült filmek vagyoni jogait 
állami (kincstári) vagyoni körbe helyezze, ezáltal biztosítva azok elidegeníthetetlenségét. 
Az Mktv. a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások vagyonkezelőjének a MNFÁ-t jelölte ki, 
valamint egyúttal felhatalmazást adott a Kormánynak, hogy megalkossa az e filmalkotások 
terjesztésének, valamint a terjesztésből befolyt bevétel felosztásának szabályait. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a nemzeti filmvagyon fogalma kizárólag az állami tulajdonú stúdiókban készített filmalkotásokon 
fennálló szerzői vagyoni jogokat foglalja magában. (Az Mktv. 2. §-ának 26. pontja értelmében nemzeti 
filmvagyonnak minősülnek az államot a szerzői jogról szóló, hatályon kívül helyezett 1884. évi XVI. 
törvénycikk 3. §-a alapján megillető szerzői jogok, a szerzői jogról szóló, hatályon kívül helyezett 1921. 
évi LIV. törvénycikk 3. §-a és 74. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok, a szerzői jogról szóló, 
hatályon kívül helyezett 1969. évi III. törvény 41. §-ának (3) bekezdése alapján megillető szerzői 
vagyoni jogok, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI, törvény 64. §-a alapján megillető felhasználási 
jogok, továbbá az e törvény 82. §-a alapján, mint szomszédos jogi jogosultat megillető jogok 
összessége, valamint az érintett filmalkotások eredeti negatívjainak példányai, amelyek a kincstári 
vagyoni körbe tartoznak.) 

Az egyéb filmprodukciós cégek, filmelőállítók által készített alkotásokon fennálló szerzői jogokra     
nézve     továbbra     is     kizárólag     az     Szjt.     szabályai     alkalmazandók. 



A szóban forgó rendelet szerint az MNFA a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésére 
irányuló feladatát vagy közvetlenül saját maga látja el, vagy az érintett forgalmazókkal terjesztési 
megállapodásokat köt. 

A rendelet a piaci szereplők bevonásának lehetőségén keresztül kívánja biztosítani a nemzeti 
filmvagyon minél hatékonyabb, a kulturális értékek védelmére irányuló szempontok teljes mértékű 
figyelembevétele mellett történő hasznosítását. 

Az    Szjt.    a    kérdésre    vonatkozóan    az    alábbi    rendelkezéseket    tartalmazza: 

Szjt. 35. § (4) Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló intézmény, 
muzeális intézmény, levéltár, valamint a közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívum a 
műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem 
szolgálja, és 

a) tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges, 
b) nyilvános könyvtári ellátás vagy a 38. § (5) bekezdésében meghatározott 

felhasználás céljára készül, 
c) megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóiratcikkről belső intézményi célra készül, 

vagy 
d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi. 

Szjt. 38. § (5) A felhasználásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a nyilvános szolgáltatásokat 
nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmények, muzeális intézmények, 
levéltárak, valamint közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívumok gyűjteményeinek részét 
képező művek az ilyen intézmények helyiségeiben ezzel a céllal üzembe állított számítógépes 
terminálok képernyőjén tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára a nyilvánosság egyes tagjai 
számára szabadon megjeleníthetők, és ennek érdekében - külön jogszabályban meghatározott módon 
és feltételekkel - a nyilvánosság említett tagjaihoz szabadon közvetíthetők, ideértve a nyilvánosság 
számára történő hozzáférhetővé tételt is, feltéve, hogy az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy 
jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. 

2. A NEMZETI MOZGOKEPOROKSEG RESZET KEPEZO FILMALKOTÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

Hogyan határozná meg a nemzeti audiovizuális örökségük részét képező filmalkotások fogalmát? 

Az 1. pontban jelzett, a nemzeti filmvagyon körébe tartozó filmalkotások mellett a Magyarország 
területén, illetve koprodukcióban készült mozgóképes anyagok, műsorszámok, amelyek hazánk 
történelme, kultúrája vagy a magyar társadalom bemutatása    szempontjából    a   jövőben    
kortörténeti    dokumentumként   szolgálhat. 

3. A MOZGOKEPOROKSEGGEL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK 

Milyen megfelelő testületeket jelöltek kl a 2. pontban meghatározott közérdekű feladatok független és 
magas szakmai színvonalú ellátására, biztosítva azt, hogy a legmegfelelőbb pénzügyi és technikai 
források rendelkezésükre álljanak? A 2009-es évre mekkora költségvetéssel rendelkeznek az említett 
testületek? A 2009-es évben hány munkatársat foglalkoztatnak (a mozgóképörökséggel közvetlenül 
foglalkozó munkatársak száma)? Kérjük, sorolják fel a mozgóképörökséggel foglalkozó valamennyi 
intézményt, beleértve a helyi  és   regionális  Intézményeket  is,   és  adják  meg   a   kapcsolódó   
honlapcímeket. 



Az audiovizuális örökség részét képező filmalkotások gyűjtésével, illetve katalogizálásával 
kapcsolatos teendőket Magyarországon döntően az MNFA látja el, amelynek feladatait az 
Mktv. 34. §-a rögzíti. 

Az MNFA az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányítása alatt álló, közgyűjteményként 
működő önálló költségvetési szerv. Az Mktv. 34. §-ának (2) bekezdése értelmében az MNFA 
alapfeladata, hogy ellássa a magyar és az egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb 
dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, 
szakmai szolgáltatásokat, valamint kutatási tevékenységével hozzájáruljon a magyar kultúra 
fejlődéséhez, továbbá segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. 

Az    MNFA    alapító    okirata    ennek    megfelelően    kimondja,    hogy    az    intézmény 
a) gyűjti a magyar játék-, dokumentum-, híradó-, kísérleti-, animációs és amatőr 
filmeket, gondoskodik ezek megőrzéséről és rendszeres, program szerinti felújításáról 
hagyományos, illetve digitális úton; 
b) archiválja az állományában lévő filmeket; 
c) a Kötelespéldány-rendelet alapján gyűjti és archiválja a gyűjtőkörébe tartozó film-, DVD-, 
video-, valamint fotó-, plakát- és egyéb dokumentumokat; 
d) gondozza, gyarapítja és archiválja az MNFA különgyűjteményeit alkotó fotó-, plakát-, 
továbbá video- és DVD-gyűjteményeket; 
e) ellátja a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény kezelésével és gondozásával 
kapcsolatos feladatokat; 
f) az Örökmozgó Filmmúzeumban bemutatja az egyetemes és a magyar filmtörténet 
alkotásait; 
g) országos szakkönyvtárat működtet, gyűjti a filmes szakkönyveket és folyóiratokat, ezek 
hozzáférhetőségét a könyvtári rendszerben biztosítja; 
h)  szerződés,   illetve  megrendelés  alapján  szolgáltat az  állományában   lévő  nemzeti 
filmgyűjtemény alkotásaiból; 
i) terjeszti a filmklub-állományba tartozó filmeket az országos filmklub-hálózatban és 
oktatási intézményekben; 
j) szakmai információs szolgáltatásokat nyújt; 
k) magyar filmtörténeti kutatásokat végez; 
I) az archívumi feladatokkal kapcsolatos filmes folyóiratokat és szakkönyveket jelentet 
meg hagyományos, illetve elektronikus formában; 
m)   részt  vesz   a   mozgókép-elméleti   képzés   munkájában,   a   tanárok   posztgraduális 
képzésében; 
n) kapcsolatot tart a külföldi filmarchívumokkal. 

Az Mktv. továbbá - a 2. pontban említettekkel összhangban - az MNFÁ-t tette meg a nemzeti 
filmvagyont érintő vagyonkezelői jog letéteményesévé, rendezve ezzel az elsősorban 1945 
után, főként állami megrendelésre, illetve stúdiókban készült filmalkotások sorsát. 
Az MNFA induló költségvetése a 2009. évben 409 482 eFt volt. Az 1989. esztendő óta 
átlagosan 20 000 000 forint a filmalkotások felújítására fordítható támogatás; ez alól kivételt 
jelentett a 2005. és a 2006. év, amelyben az akkori Informatikai és Hírközlési Minisztérium 70 
000 000 forinttal támogatta száz magyar játékfilm, valamint 590 heti híradó digitalizálását. Az 
MNFA értékmentési, illetve archiválási tevékenységét a magyar filmszakma számára juttatott 
költségvetési források legfőbb elosztó szerve, a Magyar Mozgókép Közalapítvány, továbbá a 
Nemzeti Kulturális Alap is támogatja. A fi lm megőrzést, valamint a felújítást a közgyűjtemény 
döntően az e támogató szervezetek által pályázati úton biztosított forrásokból végzi. Meg kell 
jegyezni, hogy a 2008-as esztendőben 15.000 eFt-ot költött az intézmény a Hyppolit, a lakáj 
c. film digitális felújítására. 
Az MNFA 2009-ben 79 főt foglalkoztat, ebből 20 fő a mozgóképörökséggel közvetlenül 
foglalkozó munkatársak száma. 



Az MNFA mellett továbbá érdemes szólni a Nemzeti Audiovizuális Archívumról (NAVA), mint 
a magyar műsorszolgáltatói kötelespéldány archívumról, amelynek gyűjtőköre - az 1. pontban 
említettek szerint - elsősorban az országos földfelszíni terjesztésű műsorszolgáltatók 
eredetileg magyar nyelven készült műsorszámaira terjed ki. [Az „eredetileg magyar nyelven 
készült műsorszám" fogalmát a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 7. §-a 
(5) bekezdésének e) pontja rögzíti.] A hivatkozott rendelkezés szerint eredetileg magyar 
nyelven készített az a mű, műsorszám, amely az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik: 

a) eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült, 
b) eredetileg két nyelven készült, de időtartamának több mint fele eredeti magyar 
nyelvű, 
c) eredetileg három vagy több nyelven készült, de időtartamát tekintve eredeti magyar nyelvű 
része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része, 
d) eredetileg valamely magyarországi kisebbség nyelvén készült, ha tárgya az adott 
kisebbség életével, kultúrájával van összefüggésben, 
e) olyan zenei műsorszám, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely valamely 
magyarországi kisebbség nyelvén kerül előadásra, ha az az adott kisebbség kultúrájával van 
összefüggésben, 
f) olyan instrumentális zenei műsorszám, amely a magyar vagy valamely magyarországi 
kisebbségi kultúra részét képezi. 

A NAVA továbbá kötelespéldányként gyűjti - a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 
2004. CXXXVII. törvény (a továbbiakban: NAVA tv.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja 
értelmében - az egyéb magyar vonatkozású műsorszámokat; e fogalom gyakorlatilag 
magában foglalhat minden olyan műsorszámot, amely hazánk történelme, kultúrája vagy a 
magyar társadalom bemutatása szempontjából a jövőben kortörténeti dokumentumként 
szolgálhat. Az egyszerre műsorszolgáltatási kötelespéldányok archívumának, valamint a 
hang, illetve a kép archívumok digitális adatbázisának szerepét betöltő NAVA továbbá az 
általa gyűjtött műsorszámokat a nyilvánosság számára oktatási és kutatási célból 
hozzáférhetővé teszi. 
E ponton feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy a NAVA nem nyersanyagot gyűjt; az 
audiovizuális anyagok távközlési kábeleken, műsorszórás útján vagy off-line adathordozókon 
kerülhetnek az archívumba. Mindez összhangban áll azzal a ténnyel, hogy a 
műsorszolgáltatók által közzétett, illetve bemutatott műsorok többsége esetén -ellentétben a 
filmalkotásokkal - azoknak a hagyományos hordozókon történő megőrzéséhez nem fűződik 
jelentős érdek. A NAVA, mint médiatároló és média-vagyon kezelő rendszer tehát digitális 
formában működik, és többféle („nézési", valamint „böngésző", azaz az on-line hálózatokra is 
ésszerű költségen átvihető) minőségben tárolja az általa gyűjtött műsorszámokat. 

A NAVA további feladatait a NAVA tv. 8. §-a állapítja meg; ezek a következők: 
a) a     NAVA     tevékenységi     körébe     tartozó     tudományos     kutatások     végzése; 
b) a műsorszámok archiválására vonatkozó szabályzat megalkotása, ennek keretében a 
technikai előírások kidolgozása; 
c) minőségi előírások kidolgozása a műsorszámok archiválása területén; 
d) a szabad felhasználás körén kívül eső közhasznú szolgáltatások nyújtása a 
műsorszolgáltatókkal, az érintett közös jogkezelő szervezetekkel, szükség szerint az 
érintett egyéb jogosultakkal történő együttműködés alapján; 
e) vállalkozási tevékenység keretében, ellenszolgáltatás fejében szolgáltatások nyújtása 
harmadik személyeknek, a műsorszolgáltatókkal, az érintett közös jogkezelő 
szervezetekkel, szükség szerint az érintett egyéb jogosultakkal kötött felhasználási 
(licencia) szerződések alapján; 
f) nemzetközi és szakmai szervezetekkel való együttműködés; 
g) a szerzői jogi védelem alá már nem tartozó állománya hálózati elérésének 
megteremtése. 



A Nemzeti Audiovizuális Archívum költségvetése 2009. évre 287 millió forint. A 2009-
ben a NAVA 23 fő munkavállalót foglalkoztat. 

www.filmarchiv.hu 
www.nava.hu 

4. GYŰJTÉS 

4.1.  A  nemzeti  audiovizuális örökség  részét  képező filmalkotások  letétbe  helyezése 

1) Milyen lépéseket tettek a nemzeti audiovizuális örökségük részét képező filmalkotások módszeres 
gyűjtése érdekében? 

Az MNFA az Mktv., valamint a Kötelespéldány-rendelet rendelkezései alapján folytatja a gyűjtéssel 
kapcsolatos tevékenységét. A filmgyűjteményeken kívül az MNFA gondoskodik a filmtárhoz 
kapcsolódó különgyűjteményekről is, amelyek körébe a video- és DVD-tár, fotó- és plakátgyűjtemény, 
valamint a filmes szakkönyvtár tartozik. A Kötelespéldány-rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint 
kötelespéldányokat kell szolgáltatni a legalább 50 példányban sokszorosított Magyarországon 
előállított, vagy külföldön előállított és belföldön kiadott sajtótermékből. 
A Kötelespéldány-rendelet 19. §-ának d) pontja értelmében sajtóterméknek minősülnek az időszaki 
lap egyes lapszámai, a rádió- és televízióműsor, a könyv, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány - 
ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt -, a zeneművet, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó 
kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, 
hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános 
közlésre szánt technikai eszköz, ideértve a sajtótermékek elektronikus változatát is. A Kötelespéldány-
rendelet 3. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy film, valamint videodokumentum (műsoros 
videokazetta, videolemez és videoszalag) és elektronikus dokumentum esetében az előállított 
példányszámtól függetlenül kell kötelespéldányokat szolgáltatni 
a) a Magyarországon előállított, vagy 
b) a külföldön előállított és belföldön kiadott, vagy 
c) a külföldön előállított és belföldön forgalomba hozott filmből, video- és elektronikus 
dokumentumból. 
Meg kell továbbá jegyezni, hogy az említett rendelkezésekben foglaltakon túlmenően a Magyar 
Filmlaboratórium - a gyártást követő négy éven belül - valamennyi magyar gyártású filmalkotás 
negatívját átadja az MNFÁ-nak. 
A Kötelespéldány-rendelet 5. §-ának (3) bekezdése értelmében a műsoros videodokumentumokból az 
Országos Széchenyi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) részére is kötelespéldányt kell szolgáltatni. 

2)    Hogyan   jellemezné    az    országukban    alkalmazott   letétbe    helyezés    típusát? Törvényi 
letétbe helyezés 
Valamennyi támogatásban részesült film kötelező letétbe helyezése Önkéntes 

letétbe helyezés Egyéb (kérjük megadni) 

Az MNFA gyűjtőkörét alapvetően az R. határozza meg, amelynek értelmében a Magyarországon 
előállított, valamint a külföldön előállított és belföldön kiadott, vagy a külföldön előállított és belföldön 
forgalomba hozott filmalkotásból kell kötelespéldányt szolgáltatni. E filmalkotások körébe 
értelemszerűen a más országok nemzeti audiovizuális örökségének részét képező, valamint múltbéli 
filmalkotások is beletartoznak. 

http://www.filmarchiv.hu/
http://www.nava.hu/


Az R. 5. §-a (2) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik, hogy az MNFA számára egy 
kötelespéldányt kell szolgáltatni a filmek és a filmszínházak szöveges plakátjaiból, valamint 
műsorfüzeteiből, így a gyakorlatban - feltéve, hogy a gyártó, illetve a forgalmazó ilyet 
készíttettek - a filmalkotásokat kísérő anyagok is letétbe helyezésre kerültek. 
Az MNFA nem csupán az állami támogatás igénybevétele mellett készült filmalkotásokat 
gyűjti. Az intézmény gyűjtőkörét a Kötelespéldány-rendelet előzőekben hivatkozott előírásai 
állapítják meg. 

3) Milyen anyagokat kell letétbe helyezni? 

Az audiovizuális örökség részét képező és a Magyarország területén, illetve koprodukcióban 
készült mozgóképes anyagokat, de legalábbis a közfinanszírozásban részesült filmeket és a 
hozzájuk köthető metaadatokat, valamint a Magyarországon forgalmazott külföldi filmeket. 

4) Mi a letétbe helyezés határideje? Biztosítják-e azt, hogy a letétbe helyezés a fílm 
nyilvánosságra hozatalakor,  de legkésőbb az azt követő 2 éven belül megtörténjen? 

A Kötelespéldány-rendelet 8. §-ának (1) bekezdése főszabályként úgy rendelkezik, hogy a 
kötelespéldányokat szállítólevéllel legkésőbb az előállítás hónapját követő hónap 15. napjáig 
kell szolgáltatni. A belföldön előállított film eredeti kép- és hangnegatívját és a duppozitívot 
együttesen, a gyártás befejezését követő egy hónapon belül, a külföldön előállított és 
belföldön forgalomba hozott videodokumentumok kötelespéldányát a forgalomba hozataltól 
számított 3 napon belül kell szolgáltatni. A Kötelespéldány-rendelet továbbá kimondja, hogy 
a külföldön előállított és belföldön forgalomba hozott film kötelespéldányát - ha a 
forgalmazási szerződés másképp nem rendeli - a bemutatástól számított két éven belül, 
illetve a határozott időre forgalomba hozott filmből a forgalmazási jog lejárta után 30 napon 
belül kell szolgáltatni. 

5) Alkalmaznak-e megfelelőségi ellenőrzést a letétbe helyezési kötelezettség és az anyag 
minőségének ellenőrzésére? Milyen intézkedéseket hoztak annak biztosítására, hogy a 
letétbe helyezett filmalkotások jó műszaki állapotban legyenek (megfelelő módon 
mellékelve a vonatkozó metaadatokat)? 

A letétbe helyezett filmalkotások minőségét illetően a Kötelespéldány-rendelet 7. §-ának (1) 
bekezdése előírja, hogy kötelespéldányként csak hibátlan, teljes példányok szolgáltathatók. 
A hibás vagy nem teljes példányt a szolgáltató az értékesítéstől számított 3 napon belül 
köteles hibátlan példányra kicserélni, illetve kiegészíteni. A filmgyűjteményeket az MNFA 
klimatizált raktáraiban helyezik el; a biztonsági kópiák öt raktárhelyiségben,  a   nitrofilmek  
pedig  ezektől  elkülönített  épületben  kapnak  helyet. 

4.2.   A   nemzeti   audiovizuális   örökség   részét   nem   képező   filmalkotások   gyűjtése 

1) Létezik-e országukban valamilyen rendelkezés vagy gyakorlat a nemzeti audiovizuális 
örökség részét nem képező filmalkotások, és 
2) a    filmalkotásnak   nem    minősülő   mozgóképanyagok   gyűjtésére    vonatkozóan? 

A fotó- és plakáttár az MNFA egyik legfontosabb különgyűjteménye, amelynek állományában 
több mint 50 ezer filmplakát és 200 ezer filmmel kapcsolatos fotó, illetve levelezőlap, nyomat, 
reprodukció található. A gyűjtemény kisszámú tárgyi emléket is őriz. Teljességre törekvőén, 
így visszamenőleg is - kötelespéldányszolgáltatás, vásárlás és ajándékozás útján - gyűjti a 
magyarországi filmforgalmazásban bemutatott magyar és külföldi filmek plakátjait. Ezeken 
túlmenően jelentős számú - hazai forgalmazásba nem került - külföldi filmplakátot is őriz. Az 
MNFA e különgyűjteménye fotógyűjteményt is 



magában foglal, amely túlnyomórészt hazai és külföldi forgalmazási és werkfotókból, 
valamint dokumentum-felvételekből áll. 

E ponton érdemes említést tenni a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjteményről, amely az 1945-
től napjainkig készült közel 980 magyar játékfilm fotóanyagát tartalmazza. A gyűjtemény 
fenntartója az oktatási és kulturális tárca, kezelője az MNFA. A Kötelespéldány-rendelet 
értelmében továbbá a filmalkotásokhoz kapcsolódó egyes dokumentumok (mint például 
forgatókönyvek, műsorfüzetek, plakátok, illetve poszterek stb.) az OSZK gyűjtőkörében is 
szerepelnek [lásd a Kötelespéldány-rendelet 5. §-a (3) bekezdésének a) pontját.] 
A NAVA kapcsán utalni kell arra, hogy a gyűjtőkörébe tartozó ún. audiovizuális 
kötelespéldányok körébe a közszolgálati műsorszolgáltatók és az országos földfelszíni 
terjesztésű televíziós műsorszolgáltatók által közvetített, a NAVA tv. hatálya alá tartozó 
műsorszámok vonhatók. A NAVA tv. 10. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény 
hatálybalépését követően nyilvánossághoz közvetített audiovizuális kötelespéldányt és a 
törvény 2. számú mellékletében meghatározott azonosító adatokat archiválási célra - a külön 
jogszabályban meghatározott formában - a NAVA rendelkezésére kell bocsátani. A NAVA 
által gyűjtött audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, 
minőségi és egyéb követelményeit részletesen az 52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes 
rendelet határozza meg. 
A NAVA továbbá - annak érdekében, hogy megvalósuljon a kötelespéldány-szolgáltatás 
körén kívül eső műsorszámok nyilvántartása, megőrzése és felújítása - az Szjt. előírásainak 
megfelelően gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, 
kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat. E műsorszámok 
archiválására a NAVA tevékenységét segítő Audiovizuális Örökség Tanácsadó Testület tesz 
javaslatot. 

4.3. A filmnek nem minősülő anyagok gyűjtése 

Létezik-e országukban valamilyen rendelkezés vagy gyakorlat a filmnek nem minősülő 
anyagok gyűjtésére vonatkozóan? 

A filmnek nem minősülő anyagok gyűjtését a Kötelespéldány-rendelet szabályozza.(Id. az 
előző kérdést) 

5. KATALOGIZÁLÁS ES ADATBÁZISOK 

1) Milyen intézkedéseket tettek a letétbe helyezett filmalkotások katalogizálásának és 
indexálásának támogatása és a filmekkel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázisok 
létrehozásának az európai és nemzetközi szabványok alkalmazása mellett történő 
elősegítése érdekében? 

Az MNFA-ban őrzött gyűjtemények korábban a hagyományos könyvtári 
katalógusrendszerben kerültek dokumentálásra. Az időközben bevezetett informatikai alapú 
katalogizálás következtében az érintett filmalkotások az MNFA adatbázisaiban kópiánként 
találhatók meg. Az archivált adatok száma kópiánként húsz és negyven darab között mozog, 
az adott filmtípustól függően. A szóban forgó adatok között filmográfiai, illetve filmtechnikai 
adatokat, valamint tartalomleírást, híradók esetén eseményleírást találunk. 

2) Milyen intézkedéseket tettek az európai szabványosítás és a filmes adatbázisok 
interoperabilitásának támogatása, valamint az azokhoz való - például az interneten keresztül 
megvalósuló - nyilvános hozzáférés biztosítása érdekében? 



2008-ban Az MNFA honlapján (www.filmarchiv.hu) 1.588 db magyar játékfilm filmográfiai 
adatai váltak elérhetővé a felhasználók számára. 
A heti híradószámokból 3.511 db, ebből a híradókon belül az eseményleírások száma: 
31.599 db. 
A digitalizált filmek a NAVA-pontokon találhatók meg. 

3) Közreműködtek-e az európai audiovizuális örökséget felölelő adatbázis-hálózatnak az 
érintett szervezetekkel - így különösen az Európa Tanáccsal (az Eurimages szervezettel 
és az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézettel) - együttműködésben történő 
kialakításában? 

Igen, az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetnek az oktatási és kulturális tárca, valamint a KÖH 
Filmiroda Igazgatósága szolgáltatja a vonatkozó adatokat. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy 
Magyarország csatlakozott az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az 
audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezményhez, amelyet hazánkban a 2007. évi 
CXLIV, törvény hirdetett ki. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy az MNFA 2007. és 2009. között részt 
vett az ún. MIDAS-projektben (Moving Image Database for Access and Re-use of European Film 
Collections), amelynek célja egy közös európai filmográfiai adatbázis létrehozása volt a programban 
részt vevő társarchívumokkal. 

4) Felkértek-e archiváló testületeket arra, hogy az állományokat EU-szintű - például 
téma, szerző és időszak szerinti - gyűjteményekbe rendezzék, ezáltal növelve értéküket? 

Ilyen felkérést nem intéztünk az archiváló testületekhez. 

5) Kérjük, mutassák be az országuk mozgóképörökséggel foglalkozó intézményei által 
használt    adatbázisokat.     Biztosított    az    adatbázisok    internetes     kereshetősége? 

E kérdés kapcsán utalni kell a NAVA 13. §-ára, amely rögzíti a NAVA más archívumokkal történő 
együttműködésének kereteit. Meg kell jegyezni, hogy az MNFA és a NAVA együttműködésében 
feldolgozott száz magyar filmalkotást, valamint 590, az MNFA állományába tartozó  1943 előtt készült 
filmhíradó is hozzáférhető a NAVA-pontokon. 

6. MEGŐRZÉS 

1) Milyen intézkedéseket tettek vagy programokat hoztak létre a letétbe helyezett filmalkotások 
megőrzése érdekében? A megőrzésre irányuló intézkedéseknek elsősorban az alábbiakat kell 
magukban foglalniuk: 

- A filmek új tárolóeszközökön történő reprodukciója. 
- A   filmalkotások  különböző  régi  médiumokon   történő  bemutatásához  szükséges eszközök 

megőrzése. 

Az MNFA által őrzött filmalkotások egy részének (összesen 3 939 kópia) celluloidról elektronikus 
hordozóra történő átírása megtörtént. Az MNFA továbbá rendelkezik a 35 mm-es, valamint a 16 mm-
es filmalkotások vetítéséhez szükséges berendezésekkel, illetve a régi, különböző sebességgel 
vetítendő filmalkotásokhoz szükséges műszaki feltételeket a közgyűjtemény megteremtette. 

http://www.filmarchiv.hu/


2) Rendelkezik-e a szerzői jogra vonatkozó nemzeti törvényük az információs társadalomban a 
szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-/ 
2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben2 megfogalmazott kivétel végrehajtásáról? Az 
említett kivétel lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy engedélyezzék a nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtárak és archívumok által végzett olyan többszörözési cselekményeket, amelyek közvetlenül és 
közvetve sem szolgálnak gazdasági vagy kereskedelmi célt. 

Az Szjt. 38. §-ának (5) bekezdése szerint a felhasználásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában 
a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális 
intézmények, levéltárak, valamint kép- és hangarchívumok gyűjteményeinek részét képező művek az 
ilyen intézmények helyiségeiben ezzel a céllal üzembe állított számítógépes terminálok képernyőjén 
tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára a nyilvánosság egyes tagjai számára szabadon 
megjeleníthetők, és ennek érdekében - külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel - a 
nyilvánosság említett tagjaihoz szabadon közvetíthetők, ideértve a nyilvánosság számára történő 
hozzáférhetővé tételt is, feltéve, hogy az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 
célját közvetve sem szolgálja. [Az Szjt. e rendelkezésében szabályozott szabad felhasználást tekintve 
a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés, valamint a számukra történő hozzáférhetővé tétel 
módját és feltételeit a 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet határozza meg.] Az Szjt. hivatkozott szabálya 
alapján a NAVA egy zárt rendszerben, ún. NAVA-pontokon keresztül oktatási és tudományos célra, a 
kijelölt intézményekben felállított terminálokon, a letöltést meg nem engedő módon lehetővé tesz 
audiovizuális tartalmakhoz (híradók, dokumentumfilmek, filmalkotások, reklámok stb.) való 
hozzáférést. 

Az Szjt. 35. § (4) bekezdése szerint nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját 
szolgáló [33. § (4) bek.] intézmény, muzeális intézmény, levéltár, valamint a közgyűjteménynek 
minősülő kép-, illetve hangarchívum a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy 
jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és 

a) tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges, 
b) nyilvános   könyvtári   ellátás   vagy   a   38.   §   (5)   bekezdésében   meghatározott 

felhasználás céljára készül, 
c) megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóiratcikkről belső intézményi célra készül, 

vagy 
d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi. 

7. HELYREÁLLÍTÁS 

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

Lásd a 3. kérdésre adott választ. 

2) Milyen módon támogatták a régi, vagy a magas kulturális vagy történelmi értékkel bíró filmek 
helyreállítására irányuló projekteket? 

Az MN FA - a részére a  központi  költségvetésből juttatott források felhasználásával -2008-ban a 
következő felújításokat végezte: 



Az      1945      előtti      játékfilmekből      6      db      és      1      db      digitális      restaurálás. 
Az  1945  utáni  magyar filmekből  31  db játékfilm,  5 db  magyar dokumentumfilm,  a 
híradófilmek közül 290 db heti híradó digitalizálása készült el. 
A heti filmhíradók közül az 1967-68-as évfolyam, valamint az ún. hungarista híradók és 
különkiadások hagyományos felújítása befejeződött. 
Az 1945 előtti rövidfilmekből 18 film hagyományos módon került felújításra. 

8. HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA 

1) Elfogadtak-e olyan, a szerzői és szomszédos jogokkal összhangban lévő jogalkotási 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? Kérjük, részletezzék az elfogadott intézkedéseket. 

Szjt. 38. § (5) A felhasználásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a nyilvános 
szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmények, 
muzeális intézmények, levéltárak, valamint közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívumok 
gyűjteményeinek részét képező művek az ilyen intézmények helyiségeiben ezzel a céllal üzembe 
állított számítógépes terminálok képernyőjén tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára a 
nyilvánosság egyes tagjai számára szabadon megjeleníthetők, és ennek érdekében - külön 
jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel - a nyilvánosság említett tagjaihoz szabadon 
közvetíthetők, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is, feltéve, hogy az ilyen 
felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. 

[Az Szjt. e rendelkezésében szabályozott szabad felhasználást tekintve a nyilvánosság egyes 
tagjaihoz való közvetítés, valamint a számukra történő hozzáférhetővé tétel módját és feltételeit a 
117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet határozza meg.] Az Szjt. hivatkozott szabálya alapján a NAVA egy 
zárt rendszerben, ún. NAVA-pontokon keresztül oktatási és tudományos célra, a kijelölt 
intézményekben felállított terminálokon, a letöltést meg nem engedő módon lehetővé tesz 
audiovizuális tartalmakhoz (híradók, dokumentumfilmek, filmalkotások, reklámok stb.) való 
hozzáférést. 

Szjt. 34. § (4) A mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozható. Az átdolgozott 
mű felhasználásához az eredeti mű szerzőjének engedélye is szükséges. 

Szjt. 35. § (4) Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló intézmény, 
muzeális intézmény, levéltár, valamint a közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívum a 
műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem 
szolgálja, és 

a) tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges, 
b) nyilvános könyvtári ellátás vagy a 38. § (5) bekezdésében meghatározott 

felhasználás céljára készül, 
c) megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóiratcikkről belső intézményi célra készül, 

vagy 
d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi. 



2) Hoztak-e a szerzői és szomszédos jogokkal összhangban lévő intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a fogyatékkal élők hozzáférhessenek a letétbe helyezett filmalkotásokhoz? Kérjük, 
részletezzék az elfogadott intézkedéseket. 

A szóban forgó tartalommal bíró külön intézkedéseket nem hoztunk. Meg kell jegyezni ugyanakkor, 
hogy az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény 
által az Szjt.-be illesztett 41. § (1) bekezdése tág körben teszi lehetővé a szabad felhasználást a 
fogyatékkal élők számára, amennyiben kimondja, hogy a mű nem üzletszerű felhasználása a szabad 
felhasználás körébe tartozik, ha az kizárólag a fogyatékos személyek - a fogyatékosságukkal 
közvetlenül összefüggő - igényeinek kielégítését    szolgálja,    és    nem    haladja    meg    a    cél    
által    indokolt    mértéket. 

9. SZAKMAI KEPZES 

Milyen lépéseket tettek a mozgóképörökséghez kapcsolódó valamennyi területen megvalósuló 
szakmai képzés támogatása érdekében? 

E kérdés tekintetében mindenekelőtt a Nemzeti Alaptantervet (a továbbiakban: NAT) kell megemlíteni, 
amelynek kulcskompetenciái - összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az élethosszig 
tartó tanulás kulcskompetenciáiról szóló 2006. december 18-i (2006/962/EK) ajánlásban foglaltakkal - 
között találjuk az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztését. A „Művészetek" 
műveltségi terület részét képezi a mozgóképkultúra és médiaismeret az iskolák 8-12. évfolyamain. A 
tantárgy a mozgóképi szövegértés, továbbá az audiovizuális média társadalmi szerepének, valamint 
működésmódjának a feltárását célozza. 

10. OKTATÁS ES A MEDIAVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK 

1) Milyen olyan lépéseket tettek, amelyek elősegítik a mozgóképörökség felhasználását az 
európai dimenzió oktatásban történő erősítése és a kulturális sokszínűség előmozdítása érdekében? 

Lásd a 9. kérdésre adott választ. 

2) Milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy támogassák és szorgalmazzák a vizuális 
oktatást, a filmes tanulmányokat és a médiával kapcsolatos ismeretek elsajátítását az oktatás minden 
szintjén, különösen a szakmai képzési programokban vagy az európai programokban? 

A NAT a 8. évfolyamon vezeti be a „Mozgóképkultúra és médiaismeret" elnevezésű tantárgyat, amely 
oktatásának elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a 
mozgóképi írás-olvasástudás, valamint a kritikai médiatudatosság területén. Mindezt a NAT alapfokú 
mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság megszerzésével kívánja biztosítani. A NAT 
koncepciója értelmében az ehhez szükséges képességek a művek, illetve műsorszámok 
feldolgozásával, önálló és csoportosan végezhető kreatív gyakorlatok sorozatában, továbbá a 
tematika tevékenységközpontú feldolgozásával fejleszthetők, annak érdekében, hogy a tanulók 
nézőként képesek legyenek megkülönböztetni a szerzői művet   a   műfaji   alkotástól,   valamint   
felismerjék   az   audiovizuális   művek,   illetve 



műsorszámok megformálásában megjelenő alkotói szempontokat. 
A NAT fejlesztési követelményei között megemlíti, hogy a sikeres mozgóképkultúra-
médiaismeret oktatás kiemelten elősegíti a tanulók kommunikációs és együttműködési 
készségét, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a megfigyelés, a tájékozódás, 
valamint a rendszerzés képességét. A koncepció kimondja továbbá, hogy az oktatás során 
tudatosítani kell a tanulókban, hogy a technikai képreprodukció, valamint a hálózati 
kommunikáció egyidejűleg milyen esélyeket hordoznak a kulturális örökség védelmére, 
különös tekintettel a digitális archívumok létrehozására. A tárgy oktatása során az iskolának 
biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása során 
lehetőséget kapjanak a történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések megismerésére, 
továbbá a tömegkommunikációs eszközök szuverén és kritikus használatára. A 
mozgóképkultúra és médiaismeret órákon a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, 
hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket, ezzel 
segítve őket személyes és árnyalt audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában. A 
digitális technológiák térnyerése megkerülhetetlenné teszi, hogy a tanulók aktív résztvevői, 
ne csupán passzív befogadói legyenek az audiovizuális kommunikációnak. 

A NAT a 8. évfolyamon megszerzett ismeretek továbbfejlesztését középfokú oktatási szinten, 
a 11. és 12. évfolyamon írja elő. A 8. évfolyamon megszerzett alapszintű mozgóképnyelvi és 
művelődéstörténeti tájékozottság felidézését követően a cél a filmnyelvi tájékozottság, 
valamint kifejezőkészség fejlesztése mellett elsősorban a stílustörténet néhány fontos 
mozzanatának ismerete, a műismeret és az elemzési készség fejlesztése. Fontos eleme a 
tárgy gimnáziumi oktatásának a mozgókép magas kultúrájának, valamint tömegkultúrájának 
viszonya, az eltérő alkotói és nézői szerepek felismertetése. A médiaismereti stúdiumok 
elsősorban a médiaintézményekre ható alapvető gazdasági, politikai és jogi, illetve a 
médiaszövegek befogadására, a közönségre hatással lévő tényezők tanulmányozását 
célozzák. 

A mozgóképszakmai örökség védelmét érintő tudatosság megteremtésében aktív szerepet 
vállal az MNFA is, amennyiben havonta két alkalommal a filmörökség megőrzésével, illetve 
feldolgozásával kapcsolatban képzést tart középiskolai tanárok számára. Az MNFA továbbá - 
összhangban a létesítő okiratában foglaltakkal -együttműködik a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemmel, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Művészetelméleti és 
Médiakutatási Intézetével. 

3) Milyen lépéseket tettek a producerek, a forgalmazók, a műsorszolgáltatók és a 
filmintézetek   közötti,   oktatási   célú   szoros   együttműködés   elősegítése   érdekében? 

Ilyen lépésekről nem tudunk beszámolni. 

11.     A     VÉGREHAJTÁSRÓL     SZOLO     ELSO     JELENTÉSBEN     MEGHATÁROZOTT 
PRIORITÁSOK MEGVALÓSULÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE 

Milyen intézkedéseket tett országuk a végrehajtásról szóló első jelentés 24. pontjában 
meghatározott alábbi prioritások megvalósítása érdekében? 

1) a nemzeti mozgóképörökségre vonatkozó hosszú távú stratégia kidolgozása és konkrét 
kérdésekkel (digitalizálás, helyreállítás, oktatás stb.) foglalkozó éves tervek készítése; 



Az MNFA munkatársai évente stratégiai tervet készítenek a filmfel ú jításól, digitalizálásról 
és az oktatásról, valamint ők gondoskodnak az állománygyarapításról, a tanári 
továbbképzés folytatásáról, és a kapcsolattartásról a főiskolák és egyetemek szakirányú 
képzést végző oktatóival. 

2) a kötelező letétbe helyezés betartásának nyomon követése (mind a letétbe helyezés 
kötelezettségére, mind az anyag műszaki állapotára vonatkozóan); 

Az MNFA állományában külön szakértő követi nyomon és hajtja be a letétbe helyezésre 
kötelezett alkotásokat. A technikai részleg minden esetben ellenőrzi a kötelespéldányok 
minőségét. 

3) az önkéntes letétbe helyezés támogatása a törvényi letétbe helyezés kiegészítéseként. A 
tagállamoknak minden eszközzel támogatniuk kell a mozgóképörökséggel foglalkozó 
intézmények és a jogtulajdonosok egyesületei közt létrejövő megállapodásokat, amelyek 
kiterjednek a letétbe helyezett anyagnak az archívum általi, lehetséges kulturális célú 
felhasználásaira. 

Az MNFA egy adott film bemutatásakor minden esetben a jogtulajdonosoktól kér engedélyt. 

4) további erőfeszítések megtétele a filmes adatbázisok interoperabilitása és az 
interneten keresztül történő hozzáférhetősége érdekében; 

Az MNFA teljes játékfilmes állománya hozzáférhető az interneten, a híradók feltöltése 
folyamatos. 

5) partnerségek létrehozása a kereskedelmi ágazattal és más filmarchívumokkal a 
filmalkotások helyreállítása, a szaktudás átadása és a rendelkezésre álló források 
növelése érdekében; 

Partneri a kapcsolat a közszolgálati és kereskedelmi televíziókkal, a forgalmazókkal. A 
magyar játékfilmek gyarapítását a külföldi archívumokkal való együttműködés segíti elő, 
például A Pál utcai fiúk című némafilm a belgrádi filmarchívumból került az Archívumba. 
2008-ban két nagy európai archívumi fesztiválon - júliusban Bolognában, októberben 
Pordenonéban - az Archívum is képviseltette magát. Különösen jó a kapcsolat a holland 
Haghefilmmel, ahol jelenleg Kertész Mihály A tolonc c. filmjének felújítása folyik. 

Az archívum a Magyar Nemzeti Filmarchívummal közösen indította el „Magyar Filmhíradók" 
akcióját 2009 őszén, melynek köszönhetően a hazai televíziózás első tíz évének termése 
vált megtekinthetővé az interneten korlátlanul. 

6) megállapodások létrehozása a jogtulajdonosokkal a mozgóképörökség minél 
szélesebb körű kulturális hozzáférhetőségének biztosítása érdekében. Ösztönözték-e a 
kijelölt testületeket arra, hogy a jogtulajdonosok beleegyezésével vagy a velük kötött 
szerződés útján határozzák meg azon feltételeket, amelyek alapján a letétbe helyezett 
filmalkotások a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tehetők? 

A filmjogok átadása az MNFA részére 2009. december 31-ig befejeződik. 

7) egyetemi szintű szakképzések indítása a filmarchívumokhoz kapcsolódó valamennyi 
területen; 

Az MNFA nem indít önálló, egyetemi szintű képzést. 



8) fokozott prioritás és láthatóság biztosítása az oktatási programok és tevékenységek 
részére. 

A NAVA 2009-ben elindította Tematikus Gyűjtemények projektjét, belső technológiai és 
archivátori erőforrásait használva. Egy erre a célra külön fejlesztett NAVA aloldalon kínáljuk a 
tartalmakat a NAVA-pontok, így az oktatás számára elérhetően, de lejátszófüggetlen 
formában. E tematikus válogatáshoz a NAVA kötelespéldánygyűjteményéből és 
különgyűjteményeiből történik a válogatás, főként az oktatási intézmények vehetik hasznát, 
hiszen évfordulókhoz, aktuális történelmi emlékeseményekhez kapcsolódva a tanárok és 
diákok közvetlen elérést kapnak a NAVA tartalmaihoz. Aktuális tematikus összeállításaink: 

- „Sorsfordító októberek" címet adtuk legutóbbi gyűjteményünknek, így kívánunk 
tisztelegni az 1956., valamint az 1989. október 23-án bekövetkezett események előtt. 
- "Kell egy csapat" magyar játékfilmeket tartalmazó gyűjtemény annak a vetélkedőnek a 
filmes alapanyagát tárja az érdeklődők elé, amelyet a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény 
Alapítvány, a Mozinet és a Duna Televízió közösen indított magyarországi és határon túli 
középiskolások számára. A NAVA-n keresztül elérhetőek a vetélkedőben szereplő filmek, így 
a középiskolások hozzáférhetnek a magyar filmművészet alapvető darabjaihoz. 
- Egyéb tematikus válogatások: 
Benedek Elek tiszteletére készített válogatás, Cseh Tamásra emlékező gyűjtemény, 
Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából *"Ég és Föld"* elnevezésű összeállítás, *Nyugat 
100* gyűjtemény. 

A NAVA-pontok 57%-a oktatási intézmény, amely megközelítőleg 470 közép- illetve 
felsőoktatási intézményt jelent. A válogatásokról aktívan, hírlevél formájában tájékoztatjuk a 
NAVA-pontok munkatársait. Egy-egy gyűjtemény megszületése kapcsán számos pozitív 
visszajelzés érkezik az intézmények NAVA-pont felelősei részéről. 

12. A DIGITALIS KOR MOZGOKEPOROKSEGGEL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEKET 
ÉRINTŐ KIHÍVÁSAI 

Milyen lépéseket tettek vagy terveznek tenni a végrehajtásról szóló első jelentés 25. 
pontjában vázolt, a digitális kor által támasztott kihívások kezelésére: 

1) mozikban vagy új csatornákon keresztül forgalmazott digitális anyag gyűjtése és 
beszerzése; 

2) olyan digitális anyag tárolása és konzerválása, amely újabb formátumokra vagy 
hordozókra történő rendszeres migrálást igényelhet; 

3) digitális technológiák alkalmazása a helyreállításhoz; 

Az Szjt.-be az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi 
CH. törvénnyel végrehajtott módosítással került be az a szabályrendszer, amely az 
információs társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben 
történő összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelvet ültette át. Ennek keretében több 
szabad felhasználás is átalakításra került, illetve több új szabály került bevezetésre annak 
érdekében, hogy a digitalizado a megőrzés egyik legfontosabb eszközeként akadálytalanul 
megtörténhessen. Ezzel összhangban az Szjt. 35. §-ának (4) bekezdése lehetővé teszi a 
közgyűjteménynek minősülő kép- és hangarchívumok számára, hogy a gyűjteményeiket 
digitalizálják és archívumként megőrizhessék. Ugyanakkor a szerzői jogi szabályozás 
technológiasemlegességéből fakadóan a szabályozás nem tesz különbséget a digitális és az 
analóg tevékenységek között: ha ugyanaz a szerzői jogilag releváns cselekmény 
megvalósulhat mindkét technikával, akkor az azonos jogi megítélés alá esik. 



4)   a   gyűjtemények   internetes   hozzáférhetőségének   biztosítása,    a   szerzői  jogi 
jogszabályok tiszteletben tartása mellett; 

Lásd  a   8.   kérdésre  adott  választ  és  az  Szjt.   38.   §-ának  (5)   bekezdéséra  való 
hivatkozást. 

5) részvétel az európai digitális könyvtár létrehozásában. 

Az MNFA 2008 szeptembere óta az EFG (European Film Gateway) projekt részvevője, 
aminek célja egyetlen hozzáférési pont megteremtése az európai filmarchívumok digitalizált 
gyűjteményeinek eléréséhez, megállapodás a filmarchívumok és filmtárak közös 
együttműködési standardjairól, a legjobb módszerek kidolgozása a szerzői jogok 
tisztázására és a filmes alkotások szellemi tulajdonjogának menedzsmentjére és hozzáférést 
biztosítani az európai filmörökséghez az Europeana útján. Az Association des 
Cinémathèques Européennes (ACE) és az EDL Alapítvány (mely az Europeanat irányítja) 
kezdeményezéseként az EFG olyan online portált fejleszt ki, mely példátlan módon 700 
ezernél is több digitális objektumot tesz hozzáférhetővé. Ez az egyedülálló gyűjtemény játék- 
és rövidfilmeket, képeket, posztereket, filmdíszletterveket, fotókat, hanganyagokat és 
szöveges dokumentumokat tartalmaz. Az EFG konzorciuma 20 partnert, köztük 14 európai 
filmarchívumot és filmtárat egyesít ebben az úttörő, a technológia és a tartalmak átadására 
irányuló összefogásban. Az EFG számos kulcskérdést tűz napirendre a digitális tartalmak 
hozzáférhetővé tételének terén, nevezetesen a technikai és szemantikai együttműködést, a 
metaadatok standardjait, valamint a szerzői jogok tisztázásának legjobb módszereit és a 
mozgóképi alkotások szellemi tulajdonjogának menedzsmentjét. 
A Deutsches Filminstitut - DIF e.V. koordinálja a projektet, melynek finanszírozásában részt 
vesz az EU eContentp/us nevű programja. Az EFG 2008 szeptemberében indult és 2011-
ben fog lezárulni. 

13. FILM POLITIKA ES MOZGOKEPÖRÖKSEG 

A mozgóképörökség teljes mértékben megjelenik-e országuk filmpolitikájában? 

Igen, a 2004. évi II. törvényben a mozgóképről, más néven a magyar filmtörvényben. 

Gondoltak-e arra, hogy összekapcsolják a filmgyártás és a mozgóképörökség támogatását? 

Az alapítványok egyszerre támogatják a filmgyártást és a mozgóképörökséget. 

Fontolóra vehetnék például annak lehetőségét, hogy a közfinanszírozással létrehozott 
filmeket a mozgóképörökséggel foglalkozó elismert intézmények helyezik letétbe, és teszik 
elérhetővé kulturális és oktatási célokra. A gyakorlatban ez történhet például úgy, hogy a 
támogatásban részesült gyártók beleegyezését kérik: 

- ahhoz,  hogy a filmeket a mozgóképörökséggel foglalkozó intézmények kulturális 
célból díjfizetés nélkül vetíthessék; 

- filmjeik  oktatási  célra   történő  felhasználásához  (iskolai  vetítések,   filmrészletek 
oktatási célokra történő biztosítása); 

- filmrészleteiknek az Europeanában történő elérhetővé tételéhez. 

Az oktatási és művelődési céllal vetített filmek térítésmentességéhez hozzájárulnak a 
gyártók. 



14. EUROPAI ES NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK 

1) Országuk mozgóképörökséggel foglalkozó intézményei részt vesznek-e kétoldalú 
együttműködésben más tagállamok hasonló intézményeivel? Intézményeik aktívan 
közreműködnek-e európai egyesületekben és projektekben? Aktívan jelen vannak-e 
nemzetközi szinten? 

A  NAVA  konzorciumi  tagként  részt  vett a   2009-ben  befejeződött  (FP6-IST program 
keretében megvalósult) „P2P-Fusion" elnevezésű európai uniós projektben, valamint a 
szintén   ebben   az   évben   zárult,   eContentPlus   programban   létrejött  „Video   Active" 
projektben. Az archívum konzorciumi tagja egy újabb projektnek, az ún. „IM3i" címet 
viselő kezdeményezésnek,  mely az EU „FP7-Research for SMEs" programja keretében 
valósul meg. 
A NAVA aktív tagja a COMMUNIA tematikus hálózati együttműködésnek, az Europeana 
vl.O elnevezésű szakmai hálózatnak, valamint a FIAT/IFTA szervezetnek. 
Az archívum a fentiekben felsorolt projektek és együttműködések nyomán, és azokon 
kívül  is folyamatosan  keresi a további  nemzetközi együttműködési  lehetőségeket, és 
nyitott a hasonló célokat szem előtt tartó szervezetekkel való kooperációra. 

2) Hogyan ösztönzik és támogatják a kijelölt testületeket a nemzeti és európai szintű 
információcserében és tevékenységeik összehangolásában, többek között az alábbiak 
érdekében: 

a) a gyűjtési és konzerválási módszerek koherenciájának és az adatbázisok 
interoperabilitásának biztosítása; 

E kérdés kapcsán utalni kell a NAVA 13. §-ára, amely rögzíti a NAVA más archívumokkal 
történő együttműködésének kereteit. Meg kell jegyezni, hogy az MNFA és a NAVA 
együttműködésében feldolgozott száz magyar filmalkotás (lásd az 1. pontban található 
kérdésre adott választ), valamint 590, az MNFA állományába tartozó 1943 előtt készült 
filmhíradó is hozzáférhető a NAVA-pontokon. 

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; 

A    korábban    már    hivatkozott,    a    nemzeti    filmvagyonba    tartozó    filmalkotások 
terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-ának 
(1) bekezdése szerint az MNFA a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztése 
során   a  filmalkotásokat  közvetlenül   forgalmazza,   vagy  terjesztési   szerződést   köt  a 
filmterjesztést (forgalmazást) üzletszerűen végző szervezetekkel (közvetett terjesztés), 
attól függően, hogy magasabb forgalmazási bevételek elérése, a filmalkotások széles 
körének a közönséges való eljuttatása milyen módon valósul meg eredményesebben, 
illetve a  forgalmazás feltételei  az  MNFÁ-nál  milyen  mértékben  állnak  rendelkezésre. 
Közvetett  terjesztés   esetén   az   MNFA   a   különböző   terjesztési   módok  gyakorlására 
nyilvános pályázatot ír ki. 
A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése értelmében a pályázati eljárás, valamint a közvetlen 
terjesztés  során  az  MNFA  különösen  a  következő terjesztési  módok  megvalósulását 
részesíti előnyben: 
i) filmvetítés útján történő nyilvános előadás, 
ii) televíziós sugárzás útján történő nyilvánossághoz közvetítés, 
iii) DVD-η, vagy egyéb hordozón történő terjesztés, 
iv)   egyéni   (például   interneten   keresztüli)   letöltés   céljára   történő   nyilvánossághoz 
közvetítés. 



A rendelet e szabályaira tekintettel a nemzeti filmvagyon részét képező filmalkotások fenti 
módokon történő terjesztése a filmvagyonnak az MNFA részére történő átadását követően 
kerülhet sor. Az átadással kapcsolatos tárgyalások jelenleg folyamatban vannak. 

c) európai filmográfia összeállítása; 

Ilyen filmográfia összeállítására külön nem került sor. E ponton ismét szeretnénk utalni az 
MNFA részvételével működő MIDAS-projektre, amely egy közös európai filmográfiai 
adatbázis létrehozását tűzte ki célul. 

d) az elektronikus információcserére vonatkozó közös szabvány kialakítása; 

Az MNFA tagja az Archívumok Nemzetközi Szövetségének (FIAF); e tagság lehetővé teszi 
az információcserét az adatbázisok építéséről, működéséről, a filmfelújítás hagyományos, 
valamint új módszereiről, továbbá a digitalizálás szerepéről. 
A NAVA tv. 13. §-ának d) pontja továbbá kimondja, hogy a NAVA együttműködést 
kezdeményez más archívumokkal az elektronikus információcsere területén történő 
egységes szabvány kidolgozása érdekében. 

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

Ilyen projektekről nem tudunk beszámolni. 

15. A VÉGREHAJTÁSRÓL SZÓLÓ ELSŐ JELENTÉSBEN VÁZOLT PROBLÉMÁKKAL 
KAPCSOLATOS ELŐRELÉPÉSEK 

Milyen lépések történtek országukban a végrehajtásról szóló első jelentés 7. sz. 
táblázatában feltüntetett problémák, gyenge pontok kezelése érdekében? 

Az Archívum továbbra sem végez oktatási tevékenységet, a felnőttképzésben azonban 
tevékenyen részt vesz. 1985 óta folyik a középiskolai tanárok filmesztétikai továbbképzése, 
a program klasszikus filmtörténetet és új filmeket mutat be, előadásokkal kísérve. 

16. BEVÁLT MÓDSZEREK 

Léteznek-e országukban a mozgóképörökség területén olyan bevált módszerek, amelyekről 
szeretnének beszámolni? 

A mozgóképörökség megóvását jelenleg elsősorban a kötelespéldány-rendelet szolgálja, 
egyéb módszerekről nem tudunk beszámolni. 

17. TOVÁBBI EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

Szükségesnek tartanak-e további fellépést az Európai Unió részéről a mozgóképörökséghez 
kapcsolódó bármely terület tekintetében? 

Szükség volna az európai mozgóképörökség megőrzéséhez közösségi szinten is anyagi 
forrásokat biztosítani és a szerzői jogok kérdését megnyugtatóan rendezni. 

Budapest, 2009. november 2. 



 


