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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I. Tartalmi összefoglaló

Az Országgyűlés 2003 decemberében egyhangú szavazati aránnyal fogadta el a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mktv.), amely 2004. április 1-jén lépett hatályba.
Az Mktv. teljes szakmai és politikai konszenzuson alapulva szabályozta a mozgóképkultúra
és a mozgóképipar támogatásának rendszerét, rögzítette a mozgóképszakmai hatósági
eljárások alapjait és rendelkezett a nemzeti filmvagyon védelméről.

Az Mktv. nagyobb horderejű módosítására 2006-ban került sor a 2006. évi XLV. törvény
révén. Ez a módosítás részben az európai uniós szabályokkal történő összehangolást, a
támogató szervezetek összeférhetetlenségi szabályainak pontosítását és a jogalkalmazás során
felmerülő problémák orvoslását célozta. Már a 2006. évi módosítás kapcsán jelezte azonban
az Európai Bizottság, hogy a létező filmtámogatási program vizsgálata és jóváhagyása
egyszerűsített módon történt, s a 2007. december 31-én lejáró támogatási program megújítása
részletesebb vizsgálatot fog eredményezni.

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságával történt egyeztetések eredményeként
a tervezet alapvetően három kérdéskör tekintetében eszközöl változtatásokat a hatályos
rendszerhez képest:

a) a közvetlen állami támogatásokra vonatkozó intenzitási szabályok feltételeit pontosítja
mind az alacsony költségvetésű, mind pedig az ún. nehéz filmek tekintetében; (az
alacsony költségvetésű filmek kapcsán az eredetileg magyar nyelviségre utalás és az
Mktv. 13. § hatályos (5)-(6) bekezdései kikerülnek az Mktv. szövegéből, valamint
változik a költségvetési felső határ 500 M Ft-ról magyar filmalkotás esetén 237 M Ft-
ra, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén pedig 467 M Ft-ra; a nehéz
filmek kategóriája pedig annyiban módosul, hogy – az Mktv. 13. § új (4) bekezdése
kivételével – nem a film kulturális tartalma, hanem a terjesztésből várható meg nem
térülés valószínűsége fogja ezt a körülményt megalapozni)

b) a jelenleginél hangsúlyosabb módon írja elő a filmgyártási tevékenység tekintetében a
kulturális tartalmi követelmények érvényesülését az állami támogatásra való
jogosultság szempontjából és ösztönzi a minél magasabb arányú magyarországi
filmgyártási költést; 

c) az EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság állami támogatásra való jogosultságát módosítja. (A
magyarországi telephely kizárólag a támogatás folyósításának lesz a feltétele, a
támogatási kérelem (pályázat) benyújtásának nem.)

II. A kormányprogramhoz való viszony

Jelen előterjesztés közvetlen összefüggésben a Kormány programjával nem áll, a magyar
filmtámogatási rendszer európai uniós szabályokkal történő összehangolását célozza.

III. Előzmények

2007. december 31-én a létező magyar filmtámogatási program lejárt, így az ezt követő
periódusban az ún. csekély összegű támogatások kivételével a hatályos magyar szabályozás
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nem érvényesülhet uniós jóváhagyás hiányában. Bár a magyar hatóságok 2007 tavasza óta a
filmszakma együttműködése mellett mindent megtettek a kompromisszumos megoldás
megtalálásáért és a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságával történő megegyezésért, ez a
folyamat a magyar érdekek következetes képviselete miatt csak mostanra érett be.

Az oktatási és kulturális tárca – a PM és a tágabb értelemben vett filmszakma segítségével és
támogatása mellett – az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságával több mint egy
éven át tartó egyeztetést folytatott le, s számolt be részletesen az Mktv. és a vonatkozó jogi
környezet kialakulásának és szabályozásának feltételeiről. A több körös informális
egyeztetések mellett a Bizottság és az OKM képviselői Brüsszelben szóban is egyeztettek, s
az egyeztetések alapján készült el a jelen előterjesztés. Az OKM a támogatási program
meghosszabbítását 2008. június és 2013. december 31. közötti időszakra kérte. Bár a
Bizottság hivatalos jóváhagyása 2008. júniusának első harmadában várható, a
Versenypolitikai Főigazgatóság informális jelzése alapján e módosítások hatálybalépésével
nem lesz akadálya a filmtámogatási program jóváhagyásának. A teljesség kedvéért azonban
hozzá kell tenni, hogy az Európai Bizottság - a filmművészet állami támogatásának szabályait
is tartalmazó - Közleményének (Közlemény a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához a filmipari és egyéb
audiovizuális művek bizonyos jogi aspektusairól, Brüsszel, 2001. 09. 26. COM(2001) 534
final) hatálya 2009. decemberéig került meghosszabbításra, elvileg tehát nem zárható ki, hogy
2013 előtt módosítani kell a magyar szabályozást, de egy ilyen eset minden tagállam számára
harmonizációs kötelezettséget jelent. Ezt az esetleges kötelezettséget a tagállamok
hatóságainak értelemszerűen vállalniuk kell, így ezt a magyar hatóságok is megtették.

IV. Várható szakmai hatások

Az előterjesztés elfogadásával a teljes körű szakmai és politikai konszenzuson alapuló Mktv.
vívmányok nem kerülnek veszélybe, a magyar mozgóképkultúra értékeinek megőrzése és
közkinccsé tétele változatlanul biztosított, s ez egyúttal garanciát is jelent az új értékek
létrehozatalára. A közvetlen támogatási rendszer csak kisebb részben módosul, az
adókedvezmény-rendszer pedig oly módon alakul át, hogy az európai uniós előírásokkal
összhangban kizárólag az Mktv-ben meghatározott kulturális tartalommal bíró filmalkotás
után jár majd adókedvezmény. Ez a módosulás azonban nem jelent veszélyt sem a szakmai
infrastruktúra színvonalára, sem pedig az azt működtető humán erőforrás oldalra sem.

Az előterjesztés elmaradása esetén nem lenne a Bizottság által jóváhagyott filmtámogatási
programja Magyarországnak, ami kizárná – a csekély összegű (egy támogatottnak juttatott 50
M Ft alatti támogatás bármely 3 évben) támogatások kivételével – valamennyi állami
támogatási forma alkalmazását a magyar filmszakma és filmipar számára. Ez szakmai
szempontból tekintve beláthatatlan következményekkel járna.

V. Várható gazdasági hatások

Államháztartási szempontból költségvetési többlet-kihatása az előterjesztésnek nincs. A
közvetett költségvetési támogatási rendszerbe beépített további feltételek (kulturális tartalom
előírása) várhatóan 15-20%-osnál nagyobb csökkenést nem jelentenek az érvényesítendő
adókedvezményeket érintően. (2004-ben ez az összeg 562 M Ft, 2005-ben 3,2 Mrd Ft, míg
2006-ban 1,95 Mrd Ft volt.) Ez költségvetési szempontból hozzávetőlegesen évente 250-350
M Ft (2010-től kb. 400-450 M Ft) körüli megtakarítást eredményezhet, ugyanakkor
nagyságrendileg ekkora bevételkiesést jelent az így kieső gazdasági tevékenység által generált
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egyéb bevétel (adók, járulékok) elmaradása. Az ún. 80%-os szabály (Mktv. 12. § új (8)-(9)
bekezdései) alkalmazása kapcsán sem valószínűsíthető államháztartási bevétel-kiesés, mivel
ugyan 20%-os külföldi költés elszámolására is lesz lehetőség, de a rendszer alapvetően a
legalább 80%-os magyar költést fogja ösztönözni.

VI. Várható társadalmi hatások

A hatályos törvényi szabályozás módosítása biztosítja azt, hogy a magyar közönség
lényegében változatlan módon jusson új mozgóképszakmai kulturális értékek birtokába. Az
előterjesztés elfogadása közvetve ahhoz is hozzájárul, hogy erősítse a mozgókép harmadik
évezredben betöltött szerepét, s azt a tendenciát, ami a magyar és az „art” filmek
nézőszámának és bevételének remélhető növekedésében nyilvánulhat meg.

VII. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvető jelleggel kapcsolódik az Európai Közösséget létrehozó Szerződés
87. cikke (3) bekezdésének d) pontjához és az Európai Bizottságnak a filmművészet állami
támogatásának szabályait is tartalmazó Közleményéhez (Közlemény a Tanácshoz, az Európai
Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz valamint a Régiók Bizottságához, a
filmipari és egyéb audiovizuális művek bizonyos jogi aspektusairól, Brüsszel, 2001. 09. 26.
COM(2001) 534 final), s azt célozza, hogy az említett uniós rendelkezéseknek megfelelő, az
Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási program keretében kerüljön
meghosszabbításra a magyar filmtámogatási rendszer.

Az előterjesztés – 2. számú mellékletként, tájékoztató jelleggel – tartalmazza annak a
miniszteri rendeletnek is a tervezetét, amelyet az Mktv. felhatalmazó rendelkezéseinek
pontosításával egyidejűleg adna ki a kultúráért felelős miniszter. E rendelet tárgya a
filmgyártáson kívüli mozgóképszakmai támogatások (Mktv. 12. § (3) bek.) feltételeinek
részletes meghatározása. Ennek részben az a magyarázata, hogy a Bizottság a filmgyártáshoz
hasonlóan erre vonatkozó szabályozás megalkotását is elvárja a tagállamoktól, másrészt pedig
azt is figyelembe vette az előterjesztő, hogy ezen támogatások összességükben –
köszönhetően az Mktv. 12. § (5) bekezdésének – kisebb horderejűek a gyártási
támogatásoknál, ami elégségessé teszi a rendeleti szabályozást.
  
VIII. Fennmaradt vitás kérdések

IX. Összefoglaló a sajtó számára

Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem
Javasolt-e a kommunikáció X
Kormányülést követő szóvivői tájékoztató X
Tárcaközlemény X
Tárca által szervezett sajtótájékoztató X
További szakmai programok szervezése
Részletezve:
További lakossági tájékoztatás
Részletezve (célcsoport-bontásban)
A kommunikáció tartalma (sajtózáradék):

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítását az európai uniós szabályokkal való
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összehangolása teszi szükségessé. Az előterjesztés elfogadásával a teljes körű szakmai és
politikai konszenzuson alapuló Mktv. vívmányok nem kerülnek veszélybe, a magyar
mozgóképkultúra értékeinek megőrzése és közkinccsé tétele változatlanul biztosított, s ez
egyúttal garanciát is jelent az új értékek létrehozatalára.

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságával történt egyeztetések
eredményeként a tervezet alapvetően három kérdéskör tekintetében eszközöl
változtatásokat a hatályos rendszerhez képest:

a) a közvetlen állami támogatásokra vonatkozó intenzitási szabályok feltételeit
pontosítja mind az alacsony költségvetésű, mind pedig az ún. nehéz filmek
tekintetében;

b) a jelenleginél hangsúlyosabb módon írja elő a filmgyártási tevékenység
tekintetében a kulturális tartalmi követelmények érvényesülését az állami
támogatásra való jogosultság szempontjából és ösztönzi a minél magasabb arányú
magyar filmgyártási költést;

c) az EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező társaság állami támogatásra való jogosultságát módosítja. (A
jövőben a magyarországi telephely kizárólag a támogatás folyósításának lesz a
feltétele, a támogatási kérelem (pályázat) benyújtásának nem.)

Tárcán belüli nyilatkozók szintje: miniszter, kulturális szakállamtitkár;
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I N D O K O L Á S

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) módosítását a
filmtámogatási szabályok európai uniós szabályokkal történő összehangolásából fakadó
kötelezettség teszi indokolttá. A magyar filmtámogatási rendszer Európai Bizottság általi
jóváhagyása 2007. december 31-én lejárt, ebből adódóan a Bizottság a magyar filmtámogatási
rendszert – köztük az ennek leglényegesebb elemét jelentő Mktv-t – felülvizsgálta. A
felülvizsgálat eredményeként a Bizottság – különösen a közvetlen támogatási intenzitások és
az adókedvezmény-rendszer kapcsán – megfogalmazott olyan elvárásokat, amelyek az Mktv.
pontosítását teszik szükségessé.

Ki kell azonban emelni a fentiek kapcsán azt, hogy az említett módosítások nem jelentik a
2003-2004-ben szakmai-politikai konszenzussal elfogadott Mktv. rendszerének
megkérdőjelezését, a viszonylag kis terjedelmű korrekció arra irányul, hogy az állami
támogatások bizonyíthatóan kulturális célokat szolgáljanak

1.) Kulturális tartalom

A Javaslat 3. §-a az Mktv-t kiegészíti új 12/A-B. §-okkal, melyek rögzítik: a filmgyártásra
adott közvetett és közvetlen állami támogatások feltétele az, hogy a támogatandó
filmalkotások meghatározott kulturális tartalommal bírjanak. Az Európai Unió ugyanis
következetesen elvárja minden tagországtól a különféle kulturális kritériumok hangsúlyos
megjelenését az adott ország jogrendjében. Az egyes tagállamok ezt ún. kulturális teszt és
pontrendszer bevezetésével oldják meg (pl. Németország, Egyesült Királyság, Málta), mások
meghatározott követelményrendszer előírásával és az egyes követelményeknek való részbeni
megfeleltethetőséggel (pl. Hollandia vagy Észtország, ahol 7-8 követelményből 3-nak kell
legalább megfelelni). 

Mivel a jelenlegi rendszerrel szembeni uniós kritika éppen a gyártási támogatások rendkívül
széles körének erőteljes kifogásolásában fejeződött ki, a Javaslat meghatározza a filmek
állami támogathatósága szempontjából releváns kulturális tartalomra vonatkozó
kritériumrendszert. A pontrendszer mellett szólt, hogy az előterjesztő olyan megoldás
kidolgozásában volt érdekelt, amelyben az érintettek számára egy kellően objektivizált
követelményrendszer alapján előre látható a rendszernek való megfelelés – így az állami
támogatás igénybevételének – lehetősége. A már elfogadott európai mintákhoz (német, angol,
máltai) hasonlóan a kulturális kritériumrendszerben a pontok részben az adott filmalkotás
kulturális tartalma, részben a gyártásban közreműködők és a kulturális kreativitás szempontjai
alapján adódnak össze. A kulturális követelmények teljesítése során az újonnan kialakított
pontrendszerben legalább 16 pontot kell szerezni 4 kategóriában, és ezen túl a filmnek vagy
magyar közreműködéssel készült európai film-koprodukciónak [7/1998. (I. 23.) Korm.
rendelet] kell minősülnie vagy a kulturális kategóriákból legalább 2-ben kell pontot szereznie.

Kiemelendő, hogy a követelményrendszer teljesítése bármely állami (közvetlen vagy
közvetett) támogatási formára egyaránt igaz. A feltételek teljesülését közvetlen támogatások
esetén a közvetlen támogatást nyújtó szervezetnek, közvetett támogatás esetén a
mozgóképszakmai hatóságnak kell vizsgálnia.
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2.) A 80%-os szabály
A Javaslat 1. §-ának a közvetlen magyar filmgyártási költségre vonatkozó definíciója és a 2.
§-a új szabályt vezet be az uniós szabályokkal való összhang megteremtése érdekében: külön
fogalomban értelmezi a közvetlen magyar filmgyártási költségeket a közvetlen filmgyártási
költségeken belül. Az állami támogatások kapcsán ugyanis az Európai Unió elvárja a
tagállamoktól, hogy az állami támogatások elköltését tegyék lehetővé legalább 20%-ban az
érintett tagállamon kívül. Természetesen a 20%-os külföldi költés nem lesz kötelező, csupán
lehetőség, de a legalább 80%-ban magyar filmgyártási költés a 100%-os filmgyártási költéssel
esik egy tekintet alá a közvetett állami támogatásból (adókedvezmény) való részesülés
szempontjából. Az ettől kisebb mértékű magyar költés azonban voltaképpen arányosan
csökkenti e filmszakmai kedvezmény alapját, ami a remények szerint ösztönözni fogja a
minél magasabb magyar filmgyártási költést. A könnyebb érthetőség kedvéért ezt egy példán
keresztül bemutatva: Ha a közvetlen gyártási költség 100 egység és legalább 80 egység ebből
közvetlen magyar filmgyártási költség, az adó alapja 100 egység és 20%-os adókulccsal
számolva a kedvezmény 20 egység. Ha a közvetlen gyártási költség 100 egység és ebből 60
egység a közvetlen magyar filmgyártási költség, az adó alapja 75 egység és 20%-os
adókulccsal számolva a kedvezmény 15 egység. Ha a közvetlen gyártási költség 100 egység
és ebből 50 egység a közvetlen magyar filmgyártási költség, az adó alapja 62,5 egység és
20%-os adókulccsal számolva a kedvezmény 12,5 egység.

Az előterjesztő arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a társasági adókedvezményt érintő
módosítások (köztük az annak egyik alapvető feltételeként beépítendő kulturális
követelményrendszer) hatálybaléptetése – létező támogatási program hiányában – nem
igényel 45 napos határidőt. Az Áht. 10. §-a (4) bekezdésének sem elveivel, sem szövegével
nem ellentétes az előterjesztés, amikor az adózók számára kedvezőbb helyzetet teremt a
kulturális követelményrendszer bevezetésével. Ez ugyanis szigorúbb ugyan a hatályos belső
jogi szabályozáshoz képest, de a hatályos belső jogi szabály 2008. január 1-je óta az azt
követően indított ügyekben – uniós jogi okból – nem alkalmazható. Vagyis a módosítás
megteremti annak a lehetőségét, hogy a 2008. január 1-je után indult ügyekben az
adókedvezmény ténylegesen igénybe vehető legyen, ami az adózók számára nem kétséges
módon előnyösebb. 

3.) Támogatási intenzitási feltételek

A közvetlen állami támogatási intenzitásra vonatkozó Mktv. rendelkezések felülvizsgálatát
több szempont is indokolta. Részben az elmúlt 4 év tapasztalatai alapján, részben európai
uniós javaslatra kerül módosításra az alacsony költségvetésű és az ún. „nehéz” filmekre
vonatkozó szabályozás.

Az alacsony költségvetésű filmek kritériumai közül elmarad a hatályos szabályozásból a
magyar nyelviségre való utalás, hiszen ez a szempont nem áll oksági összefüggésben a
filmalkotás költségvetési helyzetével. Másrészről viszont az eddigi 500 millió Ft-os értékhatár
magyar filmalkotások esetén 237 millió Ft-ra, míg magyar részvételű koprodukciós
filmalkotások esetén 467 M Ft-ra változna – összhangban az Európai Bizottságnak a
filmművészet állami támogatásának szabályait is tartalmazó Közleménye (Közlemény a
Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz valamint a
Régiók Bizottságához, a filmipari és egyéb audiovizuális művek bizonyos jogi aspektusairól,
Brüsszel, 2001. 09. 26. COM(2001) 534 final) vonatkozó rendelkezésével, amely szerint az
alacsony költségvetésű filmek fogalmát a nemzeti sajátosságoknak megfelelően kell
meghatározni. Az elmúlt időszak tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy a Javaslatban
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meghatározott kisebb értékhatár lényegesen jobban közelít a magyar filmek átlagos gyártási
költségeihez. (A 2004-2007 között készült – TV-filmek nélkül számított – magyar filmek
gyártási összköltségvetésének átlaga 231-335 M Ft, míg középértéke (mediánja) 170-245 M
Ft között alakult. Ugyanezen számok az elmúlt 4 évben készült 17 magyar részvételű
koprodukció tekintetében a számtani átlag kapcsán 1,7 Mrd, míg a medián vonatkozásában
2008-as értéken számolva 467 M Ft körül alakultak.) Az ez alatti értékhatárok viszont azt
jelentették volna, hogy az európai viszonylatban amúgy sem magas költségvetésű hazai
filmeket „büntetjük” az előnyösebb támogatási intenzitásból való kizárással. A hatályos
szabályozáshoz képest hatályon kívül helyezésre kerül a 13. § (5) bekezdése is (70%-os
szabály), amely az 50 %-os általános támogathatósági szabályok tekintetében megfogalmazott
kivételek egyikének (alacsony költségvetés, nehéz film) sem feleltethető meg igazán. A
szabályozás azt is biztosítja egyúttal, hogy az említett értékhatárok az inflációs rátának
megfelelően emelkedjenek, erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz az Mktv. 13. §-ának új
(5) és (6) bekezdése. A vonatkozó értékeket a kultúráért felelős miniszter teszi közzé minden
év január 31-éig rendelet formájában.

Az ún. nehéz filmek tekintetében viszont kizárólag az ezt a feltételrendszert megalapozó
egyes kulturális követelmények kerültek átalakításra azon az elvi alapon, hogy egy
filmalkotás „nehéz” mivoltát nem annak kulturális tartalma határozza meg, hanem e
tekintetben lényegesen dominánsabb szempontot jelent a megtérülés nem valószínűsíthető
jellege, ami – többek között – a film témájával (pl. kisebbségi témák), alkotóival (pl. első
filmes rendező) vagy művészi-technikai sajátosságaival függhet össze. 

E kérdéskör kapcsán kell azt is megjegyezni, hogy a magyar filmalkotások – a nyelvi
sajátosságok és a kulturális piac korlátos volta miatt – meghatározó hányada, 95%-on felüli
része ebbe a kategóriába tartozik, így támogatásuk a jövőben is biztosított ezen a jogcímen. 

Egyébként a magyar filmek átlagos állami támogatási hányada nagyságrendileg 50-55% körül
alakult, ami azt vetíti előre, hogy az általános 50%-os támogatási intenzitás a kivételekkel
(alacsony költségvetés, nehéz film) együtt messzemenően biztosítja azt a támogatási mértéket,
amire a magyar filmszakmának szüksége van.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az Mktv. 13. § új (4) bekezdésének sorsa meglehetősen
érdekesen alakult. A Bizottság először azt az álláspontot képviselte a hatályos Mktv. 13. § (2)
bekezdése kapcsán, hogy az alapvetően alacsony költségvetést jelentő kategóriából – oksági
összefüggés hiányában – hagyja el a magyar szabályozás a nyelviségre és a kulturális
sokszínűségre való utalást. Később – valójából különösebb indokolás nélkül – javasolták a
kulturális szempont visszaemelését. Harmadszorra pedig az alacsony költségvetési értékhatár
elhagyását kérték. Így a magyar filmszakma számára egyértelműen egy kedvezőbb megoldás
született (ezért a magyar hatóságok el is fogadták), de ennek a szabálynak az uniós kategóriák
szerinti megítélése meglehetősen érdekes, talán a nehéz film egy alkategóriájaként lehetne
nevesíteni. Logikailag ezért is került az alacsony költségvetésre vonatkozó Mktv. 13. § új (2)
bekezdése (a hatályos szövegben ez most a (3) bekezdés) és a klasszikusan a nehéz filmeket
szabályozó Mktv. 13. § új (3) bekezdése (a hatályos szövegben ez most a (4) bekezdés) után
egyfajta speciális nehéz filmként.

4.) Magyarországi telephely

Az Európai Bizottságnak a filmművészet állami támogatásának szabályait is tartalmazó
Közleménye (Közlemény a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális
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Bizottsághoz valamint a Régiók Bizottságához, a filmipari és egyéb audiovizuális művek
bizonyos jogi aspektusairól, Brüsszel, 2001. 09. 26. COM(2001) 534 final) az általános
jogszerűségi követelmények között előírja, hogy a telephelyre vonatkozó követelményeknek
csak a támogatás kifizetésekor lehet érvényt szerezni. Ennek megfelelően pontosítja az Mktv.
szabályait a javaslat azzal, hogy a valamely EGT tagállamban székhellyel és magyarországi
telephellyel rendelkező társaság esetén a magyarországi telephely az állami támogatás
folyósításának a feltétele. 

5.) Nem filmgyártási célú mozgóképszakmai támogatások szabályai

A felhatalmazó rendelkezések pontosítása révén teljesíthető a Bizottság azon elvárása, hogy
ne csak a filmgyártásra, hanem az egyéb mozgóképszakmai tevékenységekre vonatkozóan is
kerüljenek a Közlemény szellemében meghatározásra részletes szabályok. Ezt teljesíti az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező miniszteri rendelet. Fontos kiemelni, hogy e körben
azért kerül sor rendeleti szabályozásra, mert a filmgyártási támogatásokkal ellentétben itt
nagyságrendjét tekintve összehasonlíthatatlanul kisebb támogatási összegekről beszélhetünk.
Ebben a kérdéskörben egy bármilyen csekély súlyú módosítás is lényegesen bonyolultabb és
nehézkesebb eljárást jelentett volna. A miniszteri rendeleti szabályozás az ilyen típusú ügyek
tárgyi súlyához viszonyítva teljességgel elégséges. 

A rendelet ugyanakkor nem csupán azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek uniós
szempontból állami támogatásnak minősülnek, hanem – egységes és átlátható rendszert
feltételezve – az Mktv. 12. § (3) bekezdésében írt mozgóképszakmai tevékenységek teljes
körű feltételrendszerét szabályozza, így könnyítve meg az egységes jogalkalmazást. (Az
Mktv. 12. § (3) bekezdésében i) pontjában foglalt infrastrukturális támogatást a nagyobb
filmszakmai támogató szervezetek nem kívántak nyújtani a vonatkozó időszakban, így ez a
rendeletből kimaradt.

A rendelet meghatároz egy általános kumulációs szabályt, amely azt hivatott biztosítani, hogy
függetlenül a támogató szervezetek számától, a mozgóképszakmai támogatások felső
határának (maximális állami támogatási intenzitásának) meghatározása során minden állami
támogatást figyelembe kell venni. (Vagyis a támogatási intenzitás nem támogatónként
értendő.) Kiterjeszti egyúttal a rendelet az Mktv-ben bevezetett kulturális
követelményrendszer feltételeit a filmterjesztést érintően is, e vonatkozásban merülhet
ugyanis fel leginkább a filmgyártás mellett elviekben az állami támogatások versenytorzító
hatása. 

Végezetül e körben kell még szót ejteni arról is, hogy a rendelet módosítja az új kulturális
követelményrendszer bevezetésére is figyelemmel a 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-át, és ugyanezen szakasz tekintetében átmeneti szabályt
rögzít akkor, amikor a 10. § (2) bekezdésében írt 8 napos és 60 napos határidőt a rendelet
hatálybalépéséhez köti. Ezzel a jogalkotó el kívánta azt a helyzetet kerülni, hogy az R. 10. §
(2) bekezdésében foglalt quasi jogvesztő határidők elmulasztása ténylegesen sérelmet
jelentsen egy olyan helyzetben, amikor a filmelőállító – egy már megkezdett filmalkotás
forgatása alatt vagy után – egy jóváhagyott támogatási program hiányában még nem tudta a
támogatásra jogosultság megállapítása iránti kérelmét előterjeszteni, illetve az előterjesztésre
nyitva álló határidőt szükségképpen elmulasztotta volna. A rendeletben egyébként még több
más jelenleg hatályos rendelet módosítására is sor kerül, ennek terjedelme azonban részben
még az uniós szervekkel való konzultáció függvénye.
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Tekintettel a kérdéskör egészének horderejére és a 2007. december 31-én lejárt létező
támogatási program megújításának szükségességére, valamint figyelemmel az Európai
Bizottság döntésének időpontjára (várhatóan 2008. júniusi időpont), javasoljuk, hogy a
Kormány a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)
Ogy határozat 92. §-a alapján kérje az Országgyűlést a benyújtandó törvényjavaslat
sürgősséggel történő tárgyalására.

Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el és kérje az Országgyűlést a benyújtandó
törvényjavaslat sürgősséggel történő megtárgyalására.

         Dr. Hiller István Dr. Draskovics Tibor
oktatási és kulturális miniszter igazságügyi és rendészeti miniszter
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H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
módosításáról szóló előterjesztést és elrendeli az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
törvényjavaslat-tervezet – sürgősségi javaslatot is magában foglalóan – Országgyűlés elé
terjesztését.

A törvényjavaslat előadójaként az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki.



MUNKAANYAG
A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

12

1. számú melléklet az előterjesztéshez

2008. évi …..törvény

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

1. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. §-a az alábbi 28-
29. pontokkal egészül ki:

„28. kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás: a játékfilm, a kisjátékfilm, a
kísérleti film, a dokumentumfilm, a tudományos ismeretterjesztő film, az animációs film, a
rövidfilm, a TV-film és a TV-sorozat.
29. közvetlen magyar filmgyártási költség: a közvetlen filmgyártási költségek azon csoportja,
amely megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek.”

2. § Az Mktv. 12. §-a az alábbi (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) Az e törvény szerinti közvetett állami támogatás a filmalkotás közvetlen filmgyártási
költségéhez és a közvetlen magyar filmgyártási költségéhez igazodik. 
(9) A filmalkotás közvetett állami támogatásának alapja a közvetlen filmgyártási költség
100%-a, ha a filmalkotás közvetlen gyártási költségeinek legalább 80%-a közvetlen magyar
filmgyártási költségnek minősül. Az ezt az arányt el nem érő filmalkotások esetén a közvetett
állami támogatás alapja a közvetlen filmgyártási költségnek, a közvetlen magyar filmgyártási
költség közvetlen filmgyártási költséghez viszonyított arányának 1,25-szeresével számított
része.”

3. § Az Mktv. a 12. § után a következő 12/A-B. §-okkal egészül ki:

„12/A. § Filmgyártás céljára az e törvény szerinti közvetlen és közvetett támogatásokban csak
olyan filmalkotások részesülhetnek, amelyek megfelelnek a 12/B. §-ban meghatározott
kulturális követelményeknek.
12/B. § A filmalkotás akkor felel meg a kulturális követelményeknek, ha az alábbi táblázat
alapján legalább 16 pontot ér el akként, hogy az a)-n) kategóriák közül legalább négyben
pontot szerez és 

a) külön jogszabályban meghatározott európai film-koprodukciónak minősül, feltéve, hogy a
koprodukció magyar részvétellel készül

vagy

b) legalább 2 feltételt teljesít az a)-h) pontok közül.

A.   Kulturális tartalom
Adható
pont

a.) a filmalkotás témája vagy az annak alapjául szolgáló mű olyan történeten
(eseményen) alapul, amely része a magyar vagy európai kultúrának, illetve
történelmi, mitológiai, vallási szempontból fontos történet (esemény)
bemutatásával, illetve feldolgozásával kapcsolatos 

1
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b.) a filmalkotás témájában vagy az annak alapjául szolgáló műben olyan személyek
vagy karakterek szerepelnek, akik kapcsolatosak a magyar vagy az európai
kultúrával, illetve a történelemmel, a társadalommal vagy a vallással való
kapcsolódásuk miatt meghatározóak

1

c.) a filmalkotás a magyar vagy az európai szokásokat és életmódot mutatja be vagy
ezek egyes elemeit népszerűsíti 

1

d.) a filmalkotás magyar vagy más európai helyszínen, illetve ehhez köthető kulturális
környezetben játszódik vagy képi megjelenítésében magyar vagy más európai
települést (várost, tájat, tájegységet), illetve jellegzetes magyar vagy európai
kulturális motívumot mutat be

1

e.) a filmalkotás forgatókönyve vagy az annak alapjául szolgáló mű egy irodalmi mű
feldolgozásán vagy valamely más kulturális értéket hordozó mű (képző- vagy
iparművészeti alkotás, zenemű stb.) adaptációján alapul

1

f.) a filmalkotás témájának vagy az annak alapjául szolgáló anyagnak a magyar vagy
más európai ország társadalma számára kulturálisan, szociológiailag vagy politikai
szempontból releváns kérdés áll a középpontjában

1

g.) a filmalkotás valamely fontos magyar vagy európai értéket – különösen a kulturális
sokszínűséget, a kulturális hagyományok vagy a család tiszteletét, a szolidaritást,
az egyenjogúságot, a kisebbségvédelmet, az emberi jogokat, a toleranciát, a
környezetvédelmet – tükröz vagy jelenít meg

1

h.) a filmalkotás a magyar vagy az európai kultúra és identitás jobb megismerését
szolgálja

1

B.   Gyártási feltételek  

i) A filmalkotás kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás 4

j.)  A filmalkotás alkotói között magyar vagy más EGT-állam polgára található, illetve
olyan nem EGT-állam polgára, vagy svájci állampolgár, aki nemzetközi
filmfesztiválon díjat nyert:

     a. rendező
     b. producer
     c. operatőr
     d. forgatókönyvíró
     e. fő - és mellékszereplők
     f. zeneszerző
     g. művészeti igazgató/production designer
     h. jelmeztervező
     i. vágó
     j. maszkmester
     k. line producer/production manager
     l. post production supervisor (audio/VFX/DI)

1 pont
minden 2
teljesített
kategória

után;
legfeljebb

6 pont

k.) A filmalkotás végső változata valamely EGT-állam nyelvén készül 4

l.) a filmalkotás közreműködői - amennyiben nem esnek az j) pont hatálya alá -
legalább 51 %-ban valamely EGT-állam polgárai, vagy Svájc állampolgárai vagy
olyan koprodukcióról van szó, amely nem minősül európai filmkoprodukciónak

4

m.)  forgatási helyszín Magyarországon van 3
n.)  a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka végzésének helye Magyarország 3
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Összesen adható 32

4. § Az Mktv. 13. §-ának (1)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a közvetlen és közvetett támogatás mértéke
bármely filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, koprodukciós filmalkotás
esetén a magyar hozzájárulás arányának az 50%-áig terjedhet.

(2) A közvetlen és közvetett támogatás mértéke a mozibemutatásra készült – játék-, illetve az
egész estét betöltő dokumentum-, népszerű tudományos és az animációs műfajba tartozó –
magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, magyar részvételű
koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 90%-áig terjedhet, ha a
filmalkotás gyártási költségvetése nem haladja meg magyar filmalkotás esetén a 237 millió
forintot, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén a 467 millió forintot.

(3) A közvetlen és közvetett támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás
gyártási költségvetésének, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén a magyar
hozzájárulás arányának a 90%-áig terjedhet, ha a filmalkotást eredetileg magyar nyelven
gyártják, továbbá valószínűsíthető, hogy a filmalkotás költségvetése a terjesztés valamennyi
formájából származó összes bevétel révén sem térül meg.

(4) A közvetlen és közvetett támogatás mértéke a dokumentumfilm, animációs film,
tudományos ismeretterjesztő film, kísérleti film vagy rövidfilm műfajába tartozó filmalkotás
vonatkozásában magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, magyar
részvételű koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig
terjedhet, ha a kulturális sokszínűséghez hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges
forrás más módon nem biztosítható. Ez a szabály a mozibemutatásra készült játékfilmek
esetén nem alkalmazható.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatárokat a miniszter minden év január 31-éig
felülvizsgálja és rendeletben teszi közzé, figyelembe véve 
a) magyar filmalkotások esetén a megelőző évi infláció mértékét;
b) magyar részvételű koprodukciós filmalkotások esetén a megelőző évi magyar infláció és az
eurozóna inflációjának mértékét, illetve a magyar és nem magyar közreműködés arányát.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár megítélésekor a filmalkotással kapcsolatos
első állami támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontja az irányadó. Közvetlen
állami támogatás esetén ez a pályázati felhívás megjelenésének vagy nem pályázat alapján
nyújtandó támogatás esetén az egyedi támogatási kérelem benyújtásának, míg közvetett
állami támogatás esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításával
kapcsolatos kérelem benyújtásának az időpontja.”

5. § Az Mktv. 14. §-ának (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban:]

„i) valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, amely legkésőbb az állami támogatás folyósításkor nem
rendelkezik magyarországi telephellyel.”



MUNKAANYAG
A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

15

6. § Az Mktv. a 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (1) Nyilvántartásba vételét a magyar állampolgár, illetve a külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, a Magyar Köztársaság területén
vagy valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság kérheti, ha közvetlen vagy közvetett állami támogatást
kíván igénybe venni.” 

7. § Az Mktv. 31. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mozgóképszakmai hatóság a filmelőállító kérelmére igazolja a filmalkotás gyártási
költségvetésén belül a közvetlen filmgyártási és a közvetlen magyar filmgyártási költségek
összegét.” 

8. § Az Mktv. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 
a) a mozgóképszakmai hatóság eljárásának részletes szabályait,
b) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a közvetlen filmgyártási és a közvetlen
magyar filmgyártási költségre vonatkozó részletes feltételeket és a 19. § (3) bekezdésében
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj mértékét, 
c) a 13. § (2) bekezdésében rögzített módon meghatározott értékhatárokat, valamint
d) a nem filmgyártásra vonatkozó mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának
részletes szabályait.”

9. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § (1) E törvény rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
hatálybalépést követőn indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E törvény rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően indult, e törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévő mindazon támogatási ügyben alkalmazni kell, ahol a
döntést azért nem lehetett meghozni, mert a támogatás az Európai Közösséget létrehozó
szerződés 87. cikke alapján tiltott állami támogatásnak minősült volna.

(3) A (1)-(2) bekezdések alkalmazásában az ügy indulásának szempontjából a közvetlen
állami támogatás esetén a pályázati felhívás megjelenésének vagy az egyedi támogatási
kérelem benyújtásának, közvetett állami támogatás esetén a támogatás igénybevételére
vonatkozó jogosultság megállapításával kapcsolatos kérelem benyújtásának időpontja az
irányadó.

11. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 36. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:

„A mozgóképszakmai hatóság által egy filmalkotáshoz kiadott, kedvezményre jogosító
támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a mozgóképszakmai hatóság által
jóváhagyott közvetlen filmgyártási költség Mktv. 12. § (9) bekezdésében meghatározott
részének 20 százalékát, azzal, hogy nem állítható ki igazolás, ha a filmalkotást az Mktv.
rendelkezései szerint nem illeti meg közvetett állami támogatás.”
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(2) A Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének nf) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adózás előtti eredményt növeli az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott
támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv
szerinti értéke (kivéve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az
átvevő által meg nem térített általános forgalmi adó, valamint az adózó által átvállalt
kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben
térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, figyelemmel a (4) bekezdésben
foglaltakra, kivéve, ha]

„nf) az adózó a támogatást filmalkotáshoz juttatta, a mozgóképszakmai hatóság által a részére
kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig, feltéve, hogy a filmalkotást az Mktv.
rendelkezései szerint megilleti közvetett állami támogatás,”

(3) A Tao. tv. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem érvényesíthető az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény, ha a filmalkotást az
Mktv.rendelkezései szerint nem illeti meg közvetett állami támogatás.”

12. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 60.
napon hatályát veszti.
(2) E törvény 10. §-a 2010. december 31-én hatályát veszti.
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2008. évi …..törvény indokolása

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

Általános indokolás

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) módosítását a
filmtámogatási szabályok európai uniós szabályokkal történő összehangolásából fakadó
kötelezettsége teszi indokolttá. A magyar filmtámogatási rendszer Európai Bizottság általi
jóváhagyása lejár, ebből adódóan a Bizottság a magyar filmtámogatási rendszert – köztük az
ennek leglényegesebb elemét jelentő Mktv-t – felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként
a Bizottság – különösen a közvetlen támogatási intenzitások és az adókedvezmény-rendszer
kapcsán – megfogalmazott olyan elvárásokat, amelyek az Mktv. pontosítását teszik
szükségessé.

Ki kell azonban emelni a fentiek kapcsán azt, hogy az említett módosítások nem jelentik a
2003-2004-ben szakmai-politikai konszenzussal elfogadott Mktv. rendszerének
megkérdőjelezését, a viszonylag kis terjedelmű korrekció arra irányul, hogy az állami
támogatások bizonyíthatóan kulturális célokat szolgáljanak.

Részletes indokolás

Az 1-3 §-okhoz

A Javaslat 1. és 3. §-ai az Mktv. 2. §-át és 12. §-át egészítik ki, mely kiegészítések azt
rögzítik, hogy a filmgyártásra adott közvetett és közvetlen állami támogatásoknak milyen
kulturális tartalommal kell bírniuk. Az Európai Unió ugyanis most már következetesen várja
el minden tagországtól a különféle kulturális kritériumok hangsúlyos megjelenését az adott
ország jogrendjében. Az egyes tagállamok ezt ún. kulturális teszt és pontrendszer
bevezetésével oldják meg (pl. Németország), mások meghatározott követelményrendszer
előírásával és az egyes követelményeknek való részbeni megfeleltethetőséggel (pl. Hollandia,
ahol 7-8 követelményből 3-nak kell legalább megfelelni). 

Mivel a jelenlegi rendszerrel szembeni uniós kritika éppen a gyártási támogatások rendkívül
széles körének erőteljes kifogásolásában fejeződött ki, a Javaslat meghatározza a filmek
állami támogathatósága szempontjából releváns kulturális tartalmára vonatkozó
kritériumrendszert a már említett európai példák szabályozásából átvett elemek
felhasználásával. 

A Javaslat 1. §-ának a közvetlen magyar filmgyártási költségre vonatkozó definíciója és a 2.
§-a  új szabályt vezet be az uniós szabályokkal való összhang megteremtése érdekében: külön
fogalomban értelmezi a közvetlen magyar filmgyártási költségeket a közvetlen filmgyártási
költségeken belül. Az állami támogatások kapcsán ugyanis az Európai Unió elvárja a
tagállamoktól, hogy az állami támogatások elköltését tegyék lehetővé legalább 20%-ban az
érintett tagállamon kívül. Természetesen a 20%-os külföldi költés nem lesz kötelező, csupán
lehetőség, de a legalább 80%-ban magyar filmgyártási költés a 100%-os filmgyártási költéssel
esik egy tekintet alá. Az ettől kisebb mértékű magyar költés azonban voltaképpen arányosan
csökkenti e filmszakmai kedvezmény alapját.
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A 4. §-hoz

A közvetlen állami támogatási intenzitásra vonatkozó Mktv. rendelkezések felülvizsgálatát
több szempont is indokolta. Részben az elmúlt 3 és fél év tapasztalatai alapján, részben
európai uniós javaslatra kerül módosításra az alacsony költségvetésű és az ún. „nehéz”
filmekre vonatkozó szabályozás. Az alacsony költségvetésű filmek kritériumai közül elmarad
a hatályos szabályozáshoz képest a magyar nyelviségre való utalás, hiszen ez a szempont nem
áll oksági összefüggésben a filmalkotás költségvetési helyzetével. Másrészről viszont az
eddigi 500 millió Ft-os értékhatár a játékfilmek, illetve az egész estés dokumentum-, népszerű
tudományos, illetve animációs filmek tekintetében 237 Millió Ft-ban kerül rögzítésre, míg a
magyar részvételű koprodukciók esetén viszont 467 millió Ft-ban kerül meghatározásra –
összhangban az Európai Bizottságnak a filmművészet állami támogatásának szabályait is
tartalmazó Közleménye (Közlemény a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és
Szociális Bizottsághoz valamint a Régiók Bizottságához, a filmipari és egyéb audiovizuális
művek bizonyos jogi aspektusairól, Brüsszel, 2001. 09. 26. COM(2001) 534 final) vonatkozó
rendelkezésével, mely szerint az alacsony költségvetésű filmek fogalmát a nemzeti
sajátosságoknak megfelelően kell meghatározni. Az elmúlt időszak tapasztalatai ugyanis azt
mutatják, hogy a Javaslatban meghatározott kisebb értékhatár lényegesen jobban közelít a
magyar filmek és magyar részvételű koprodukciók átlagos gyártási költségeihez. Az ez alatti
értékhatár viszont azt jelentette volna, hogy az európai viszonylatban amúgy sem magas
költségvetésű hazai filmeket „büntetjük” az előnyösebb támogatási intenzitásból való
kizárással. A Javaslat bevezeti az alacsony költségvetési értékhatárok (237 M és 467 M Ft)
tekintetében az éves felülvizsgálat és korrekció lehetőségét, melyet a kultúráért felelős
miniszter rendelet formájában tesz közzé minden évben legkésőbb január 31-ig. A korrekció
során a magyar filmek tekintetében a magyar inflációs adatoknak, a magyar részvételű
koprodukciós filmalkotások vonatkozásában pedig részben a magyar, részben az eurozóna
inflációs adatainak, illetve a magyar és a külföldi közreműködés arányának van meghatározó
jelentősége. Az Mktv. 13. §-ának új (6) bekezdése pedig a jogalkalmazás megkönnyítése
érdekében rögzíti a filmkészítés sajátosságaira figyelemmel azt is, hogy mely időpont és
értékhatár irányadó egy adott filmalkotás vonatkozásában. 

A hatályos szabályozáshoz képest hatályon kívül helyezésre kerül a 13. § (5) bekezdése is,
amely az 50 %-os általános támogathatósági szabályok tekintetében megfogalmazott kivételek
egyikének (alacsony költségvetés, nehéz film) sem feleltethető meg igazán.

Az ún. nehéz filmek tekintetében viszont kizárólag az ezt a feltételrendszert megalapozó
egyes kulturális követelmények kerültek átalakításra azon az elvi alapon, hogy egy
filmalkotás „nehéz” jellegét alapvetően az előállítási költségek megtérülésének nem
valószínűsíthető volta jelenti, ami – többek között – a film témájával (pl. kisebbségi témák),
alkotóival (pl. első filmesek) vagy művészi-technikai sajátosságaival függhet össze. Kivételt
jelent e vonatkozásban az Mktv. 13. §-ának új (4) bekezdése, amely kapcsán a kulturális
aspektus fenntartását maga a Bizottság vetette fel az ott felsorolt filmes műfajok
sajátosságaira figyelemmel.

A Javaslat 4. §-a kapcsán utalni kell arra is, hogy a koprodukciós filmalkotások tekintetében a
Bizottság elvárása az volt, hogy a koprodukciók esetében a vetítési alap részben a magyar
hozzájárulás aránya, részben a koprodukció összköltségvetése legyen. Erre az elvre tekintettel
kerülne megfelelően és következetesen rögzítésre a módosított vetítési alap az Mktv. 13. §
(1)-(4) bekezdéseinek módosításával.
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A 5-6. §-okhoz

Az Európai Bizottságnak a filmművészet állami támogatásának szabályait is tartalmazó
Közleménye (Közlemény a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális
Bizottsághoz valamint a Régiók Bizottságához, a filmipari és egyéb audiovizuális művek
bizonyos jogi aspektusairól, Brüsszel, 2001. 09. 26. COM(2001) 534 final) az általános
jogszerűségi követelmények között előírja, hogy a telephelyre vonatkozó követelményeknek
csak a támogatás kifizetésekor lehet érvényt szerezni. Ennek megfelelően pontosítja az Mktv.
szabályait a javaslat azzal, hogy a valamely EGT tagállamban székhellyel és magyarországi
telephellyel rendelkező társaság esetén a magyarországi telephely az állami támogatás
folyósításának a feltétele. 

A 7-12. §-okhoz

A Javaslat 7. §-a az Mktv. 2. §-a új 29. pontjának következményekénti pontosítás.

A Javaslat 8. §-a részben uniós vonatkozásoktól függetlenül pontosítja az Mktv. felhatalmazó
rendelkezését, részben azonban a filmgyártáson kívüli egyéb mozgóképszakmai területek
állami támogatása feltételeinek részletes meghatározására ad felhatalmazást a kultúráért
felelős miniszternek. A rendeleti szabályozásnak e vonatkozásban az az indoka, hogy a
filmgyártásra vonatkozó támogatási szabályok jelentőségüknél fogva messze meghaladják –
összegszerűségükben is – az egyéb támogatási területek fontosságát, tehát a filmgyártásra
vonatkozó állami támogatások részletei a Tv-ben, míg az ezen kívüli – csekélyebb szakmai
súlyú – mozgóképszakmai állami támogatások részletes szabályai miniszteri rendeletben
kerülnek kialakításra. A Javaslat 9. § a hatálybalépéssel, a 10. § pedig az átmeneti
rendelkezésekkel összefüggő szabályokat tartalmazza. A módosító rendelkezések – egy
kivétellel – a jogbiztonsági követelményekre tekintettel csak a hatálybalépést követően
indított eljárásokban alkalmazandóak. A Javaslat kivételként szabályozza azokat az eseteket,
amikor a különféle támogatási eljárások megindítása 2007. december 31-e után történt, de az
erre vonatkozó támogatási döntést azért nem lehetett meghozni, mert az az Európai Unió
Bizottsága által jóváhagyott támogatási program hiányában tiltott állami támogatásnak
minősült volna. Az ilyen típusú – Javaslat hatálybalépésekor még folyamatban lévő ügyekben
– a Javaslat rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az uniós szabályokkal való
összhang érdekében. Az egyértelműség kedvéért és az esetleges téves jogértelmezés
megelőzése érdekében a Javaslat konkrétan meghatározza, hogy mi minősül a különféle
típusú eljárásokban az eljárás megindításának.

A Javaslat 11. §-a a Tao. tv. egyes rendelkezéseit is módosítja – összhangban a Javaslat
filmszakmai vonatkozású rendelkezéseivel. 

A törvény hatályvesztését kimondó szabály az új kodifikációs követelményeknek megfelelően
rendelkezik a módosító rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy az e törvénnyel célzott módosítások a hatálybalépést követően hatályukat
vesztenék. Azok ugyanis a módosított Mktv-ben értelemszerűen hatályosulnak. Kizárólag a
módosító jogszabály hatályos jogrendszerből való „kivezetése” történik meg a Javaslat 12. §-
ával. Az esetleges jogviták megelőzése végett a Javaslat a 10. §-ban meghatározott átmeneti
rendelkezéseket későbbi időpontban helyezi hatályon kívül.
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Az oktatási és kulturális miniszter

…./2008. (…) OKM rendelete

a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának
szabályairól

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 37. § (1) bekezdésnek a)
és c) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott
feladatkörben – a következőket rendelem el:

1.§ E rendelet hatálya – a filmgyártás kivételével – az Mktv. 12. § (3) bekezdésben foglalt
mozgóképszakmai tevékenységeknek (a továbbiakban: nem filmgyártási célú tevékenység) a
Tv. 2. § 9. pontja szerinti támogatására terjed ki.

2. § A nem filmgyártási célú tevékenység támogatásának feltételeit – a Tv. és a Nemzeti
Kulturális Alapból folyósított támogatás esetén a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi
XXIII. törvény rendelkezéseire is tekintettel – e rendelet Melléklete tartalmazza.

3. § Közvetlen filmterjesztési támogatás (Mktv. 12. § (3) bek. d) pont) – az “art” minősítésű
filmalkotások kivételével – kizárólag az Mktv. 12/B. §-ában meghatározott
követelményrendszernek megfelelő filmalkotások részére adható. 

4. § (1) A nem filmgyártási célú tevékenység állami támogatása felső határának (maximális
mértékének) meghatározásakor – a támogató szervezetek számától függetlenül – valamennyi
mozgóképszakmai állami támogatást figyelembe kell venni.
(2) A filmgyártás-előkészítési támogatásban (Mktv. 12. § (3) bek. b) pontja) részesülő
filmalkotás állami támogatását az Mktv. 13. §-ában meghatározott támogatási határ
kiszámításakor figyelembe kell venni.

5. § (1) E rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2008.
évi….törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba, rendelkezéseit –a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a 2007. december 31-ét követően indult és e rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő mindazon támogatási ügyben alkalmazni kell, ahol a
döntést azért nem lehetett meghozni, mert a támogatás az Európai Közösséget létrehozó
szerződés 87. cikke alapján tiltott állami támogatásnak minősült volna.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ügy indulásának szempontjából a közvetlen állami
támogatás esetén a pályázati felhívás megjelenésének vagy az egyedi támogatási kérelem
benyújtásának, közvetett állami támogatás esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó
jogosultság megállapításával kapcsolatos kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

(3) A 3. § rendelkezéseit azokkal az állami támogatásokkal összefüggésben kell alkalmazni,
amikor a támogatás nyújtására az e rendelet hatálybalépését követően nyilvántartásba vett
(Mktv. 29. § (3) bek.) filmalkotással kapcsolatban kerül sor.
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6. § (1) A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes
szabályairól szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §
(2) bekezdésében meghatározott határidőket e rendelet hatálybalépésétől kell számítani
mindazon esetekben, ahol a támogatásra jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet
2008. április 1-je és e rendelet hatálybalépése közötti időszakban nyújtották be a
mozgóképszakmai hatósághoz.

(2) E rendelet hatálybalépésével az R. 10. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül
ki:

[A támogatásra jogosultság igazolásához a filmelőállítónak, illetve a filmgyártó
vállalkozásnak be kell jelentenie a filmgyártás megkezdésének időpontját azt megelőzően
legalább 8 nappal, és legkésőbb a forgatás megkezdésétől számított 60 napon belül – vagy ha
a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka
megkezdésének napjáig – a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtania]

„f) a filmalkotás teljes magyar nyelvű forgatókönyvét és a filmelőállító nyilatkozatát az Mktv.
12/B. §-ábn meghatározott kulturális követelmények teljesítéséről az ott foglalt táblázat
alapján.”

(3) E rendelet hatálybalépésével az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti
megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 1. §-a (1) bekezdésének cb) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatóság a mozi üzemeltetőjének kérelmére „art” besorolást ad az alábbi feltételeknek
megfelelő egytermes mozinak vagy többtermes mozi esetén mozitermeknek: …]

„cb) magyar vagy magyar részvételű koprodukciós filmalkotást, vagy a Tv. 29. § (3) bek.
szerinti nyilvántartásba 2008. július 1-je után vett filmalkotások esetén a Tv. 12/B. §-ában
meghatározott követelményrendszernek megfelelő magyar vagy magyar részvételű
koprodukciós filmalkotást, vagy”

[…vetít.]

7. § E rendelet 6. §-a a rendelet hatálybalépését követő 90. napon hatályát veszti.
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Melléklet a …/2008. (…) OKM rendelethez

A Tv. 12. § (3) a)
pontja szerinti
tevékenységek

Filmterv fejlesztés

Elszámolható
költségek 

a) opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges
jogdíjak
b) forgatókönyvírói megbízási díjak, honoráriumok
c) kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek

Támogatási intenzitás Az elszámolható költségek 80%-a; de legfeljebb 7,5 millió Ft 

A Tv. 12. § (3) b)
pontja szerinti
tevékenységek

Filmgyártás-előkészítés

Elszámolható
költségek 

a) opciós díjak és egyéb, a filmterv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak
b) a filmterv-fejlesztéssel összefüggő megbízási díjak, honoráriumok 
c) kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek
d) szereplőválogatással összefüggő díjak és költségek
e) a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díjak
és költségek
f) a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és
megszerzésével összefüggő díjak és költségek
g) koproducerek, finanszírozók, támogatók keresésével,
tárgyalásokkal, megállapodás-kötéssel kapcsolatos összefüggő díjak és
költségek
h) gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díjak és
költségek
i) marketing-és forgalmazási tervezéssel,  (célpiac és célközönség
meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi
forgalmazókkal,  bemutatkozás fesztiválokon, stb.) összefüggő díjak és
költségek
j) pilot vagy demo elkészítésével, próbafelvételekkel kapcsolatos díjak
és költségek
k) helyszínkereséssel összefüggő díjak és költségek
l) rendezői és operatőri koncepció, látványtervek, jelmeztervek
elkészítésével és egyéb kreatív elemek tervezésével összefüggő díjak
és költségek
m) a filmterv-fejlesztéssel kapcsolatos működési költségek (legfeljebb
a támogatási összeg 8%-áig terjedően, bizonylatokkal alátámasztva)
n) animációs filmeknél: grafikai kutatással, pilot-készítéssel,
storyboard-készítéssel összefüggő díjak és költségek.

Támogatási intenzitás Az elszámolható költségek 80%-a; de legfeljebb 7,5 millió Ft 

A Tv. 12. § (3) d)
pontja szerinti 
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tevékenységek
1) Filmterjesztés – Magyar filmek forgalmazása

Elszámolható
költségek 

a) Kópiagyártás költségei 
b) reklám és propaganda költségek

Támogatási intenzitás Az elszámolható költségek 90%-a; de legfeljebb 10 millió Ft
filmenként (kópiaszámtól és nézőszámtól függően)
2) Filmterjesztés – Magyar részvételű koprodukciós filmek és “art”
besorolású külföldi filmek forgalmazása

Elszámolható
költségek 

a) Kópiagyártás költségei, 
b) reklám és propaganda költségek

Támogatási intenzitás Legfeljebb 2 millió Ft filmenként
3) Filmterjesztés – “Art” mozik (termek) működési támogatása

Elszámolható
költségek 

Külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítése és nézőszám alapján
járó támogatás

Támogatási intenzitás Külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén termenként
legfeljebb 2 millió Ft; nézőszám alapján Budapesten legfeljebb további
2 millió Ft/terem, vidéken legfeljebb további 4 millió Ft/terem
4) Filmterjesztés – Magyar és “art” besorolású filmek vetítésének
szelektív támogatása

Elszámolható
költségek 

a) Filmkölcsönzési díjak, 
b) hirdetési költségek, 
c) filmszállítási költségek

Támogatási intenzitás Mozinként legfeljebb 1 millió Ft
5) 5) Filmterjesztés - filmklubok
Elszámolható
költségek 

a) vetítőterem bérleti díja
b) előadók díjazása
c) reklám és propaganda költségek
d) műsorismertetők, kiadványok költsége

Támogatási intenzitás A teljes költségvetés 80%-a; 

A Tv. 12. § (3) e)
pontja szerinti
tevékenységek

Filmkópia felújítás és archiválás

Elszámolható
költségek 

a) digitalizálás költségei
b) kópiagyártás költségei

A Tv. 12. § (3) f)
pontja szerinti
tevékenységek

Mozgóképszakmai kutatás, képzés

Elszámolható
költségek 

a) Kutatás: utazási költségek, szállítás költségei, tiszteletdíjak,
jogfelhasználás költségei.  

b) Képzés: terembérlet, oktatók tiszteletdíja,
Támogatási intenzitás A teljes költségvetésének 80%-a 

A Tv. 12. § (3) g)
pontja szerinti 

Mozgóképszakmai rendezvényszervezés (részvétel)
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tevékenységek
Elszámolható
költségek

a) utazási költségek, szállásköltségek
b) a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja
c) (terem)bérleti díjak
d) reklám és-PR költségek
e) kiadványok nyomdaköltségei

Támogatási intenzitás A teljes költségvetés 80%-a 

A Tv. 12. § (3) h)
pontja szerinti
tevékenységek

Mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása

Elszámolható
költségek 

a) nyomdai költségek
b) szerzői jogdíjak
c) lektorálás, fordítás, reklámköltségek

Támogatási intenzitás A teljes költségvetés 80%-a
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