
 
Melléklet 

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 

Megjegyzések: 

1. A kérdőív a tagállamok valamennyi mozgóképörökséggel foglalkozó közintézményét érinti, 
beleértve a helyi és regionális intézményeket is. 

2. A kérdések mellett zárójelben szereplő hivatkozások a megvalósításról szóló első jelentésben 
már megadott információkra utalnak. Így szeretnénk megkönnyíteni a jelentéstételt abban az 
esetben, ha az első jelentés óta nem történt változás. 

 

Kérdések: 

 

1. A MOZGÓKÉPÖRÖKSÉGRŐL SZÓLÓ AJÁNLÁS CÉLKITŰZÉSEINEK ELÉRÉSE ÉREDKÉBEN 
HOZOTT JOGALKOTÁSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK (8. SZ. TÁBLÁZAT) 

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?  
 

2. A NEMZETI MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG RÉSZÉT KÉPEZŐ FILMALKOTÁSOK MEGHATÁROZÁSA (8. 
SZ. TÁBLÁZAT) 

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

3. A MOZGÓKÉPÖRÖKSÉGGEL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK (1. SZ. TÁBLÁZAT) 

Milyen megfelelő testületeket jelöltek ki 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. 

                                                 
1 HL L 323., 2005.12.9. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2005/l_323/l_32320051209hu00570061.pdf 



4. GYŰJTÉS  

4.1. A nemzeti audiovizuális örökség részét képező filmalkotások letétbe helyezése (2. 
sz. táblázat) 

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

2) Hogyan jellemezné az országukban alkalmazott letétbe helyezés típusát? 

i. Törvényi letétbe helyezés 

ii. Valamennyi támogatásban részesült film kötelező letétbe helyezése 

iii. Önkéntes letétbe helyezés 

iv. Egyéb (kérjük megadni) 

3) Milyen anyagokat kell letétbe helyezni? 

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

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)?  

 
4.2. A nemzeti audiovizuális örökség részét nem képező filmalkotások gyűjtése (9. sz. 

táblázat) 

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? 

 
4.3. A filmnek nem minősülő anyagok gyűjtése (9. sz. táblázat) 

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

5. KATALOGIZÁLÁS ÉS ADATBÁZISOK (3. SZ. TÁBLÁZAT) 

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? 

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? 

2 



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? 

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

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

 

6. MEGŐRZÉS (4. SZ. TÁBLÁZAT) 

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. 

2) Rendelkezik-e a szerzői jogra vonatkozó nemzeti törvényük az információs 
társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 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. 

 

7. HELYREÁLLÍTÁS (4. SZ. TÁBLÁZAT) 

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? 

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

 

                                                 
2 HL L 167., 2001.6.22., 10. o. 
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8. HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA (5. SZ. TÁBLÁZAT)  

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. 

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. 

 

9. SZAKMAI KÉPZÉS (5. SZ. TÁBLÁZAT) 

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

10. OKTATÁS ÉS A MÉDIÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK (6. SZ. TÁBLÁZAT) 

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

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? 

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

 

11. A VÉGREHAJTÁSRÓL SZÓLÓ ELSŐ 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; 

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

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

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

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? 

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

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

 

12. A DIGITÁLIS KOR MOZGÓKÉPÖRÖKSÉGGEL 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; 

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

5) részvétel az európai digitális könyvtár3 létrehozásában. 

 

13. FILMPOLITIKA ÉS MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG 

A mozgóképörökség teljes mértékben megjelenik-e országuk filmpolitikájában? 
Gondoltak-e arra, hogy összekapcsolják a filmgyártás és a mozgóképörökség támogatását? 
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;  

                                                 
3 www.europeana.eu 
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– filmjeik oktatási célra történő felhasználásához (iskolai vetítések, filmrészletek oktatási 
célokra történő biztosítása);  
– filmrészleteiknek az Europeanában történő elérhetővé tételéhez. 
 

14. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK (6. SZ. TÁBLÁZAT) 

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? 

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; 

 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) 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 hálózatainak kialakítását. 

 

15. A VÉGREHAJTÁSRÓL SZÓLÓ ELSŐ JELENTÉSBEN VÁZOLT PROBLÉMÁKKAL KAPCSOLATOS 
ELŐRELÉPÉSEK (7. SZ. TÁBLÁZAT) 

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

 

16. BEVÁLT MÓDSZEREK 

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

 

17.  TOVÁBBI EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

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