JEGYZOKONYV

amely 2015. augusztus 4-en 14.15 6rai kezdettel, a Remiz etteremben (1021
Budapest, Budakeszi ut 5.), a Magyar Producerek Szovetsegenek (bejegyzett
szekhelye: 1092 Budapest, Raday u. 31 /k (Filmes Haz), ,MPSZ" vagy az
,Egyesulet") megtartott megismetelt KozgyUiesen kerult felvetelre .

A megismetelt Kozgyulesen resztvevok listajat a jelen Jegyz6konyvh6z mellekelt
Jelenleti iv tartalmazza.
Nagy Endre, az Egyesulet elnoke udvozolte a jelenlevoket, majd el6adta , hogy a
meghfv6ban 14.00 6rara osszehivott Kozgyulesen nem jelent meg a napirendi
pontok megtargyalasahoz, illetve a hatarozatkepesseghez szukseges letszam, a
meghiv6 azonban tartalmazta a tavolmaradas jogk6vetkezmenyekent a
figyelmeztetest , hogy a megismetelt kozgyules az eredetileg meghirdetett
napirendi pontokban a jelenlevok szamat61 fUggetlenul hatarozatkepes.
Fentiekre tekintettel Nagy Endre Elnoki minosegeben megnyitotta a megismetelt
Kozgyulest (a tovabbiakban: Kozgyules).
Nagy Endre tajekoztatja a megjelenteket, hogy a Koz~yules levezetesere
Levezet6 Eln6k6t kell valasztani. Levezet6 Eln6knek Sipos Aront , a jegyz6k6nyv
vezetojenek Gyorgy Leat, a jegyz6k6nyv hitelesitoinek pedig Cirk6 J6zsefet es
dr. Nagy Endret javasolja. Kerdest intez a megjelentekhez, hogy van-e mas
javaslat a fenti funkci6kra. Mas javaslat hianyaban szavazasra bocsatotta a
kerdest.
512015. (2015 .08.04.) szamu kozgyiilesi hatarozat

A Kozgyules Sipos Aront a Kozgyules Levezet6
tart6zkodas es ellenszavazat nelkill egyhangulag
tovabba a jegyz6konyv vezetesere Gyorgy Leat,
Cirk6 J6zsef es dr. Nagy Endre tagokat nyflt
el/enszavazat nelkDI egyhangulag megszavazta.

Elnokenek nyflt szavazassal,
megvalasztotta. A Kozgyules
a jegyz6konyv hitelesft6j€mek
szavazassal, tart6zkodas es

A Levezeto Eln6k megallapitja, hogy a kozgyules az Alapszabaly 9.1 pontja
ertelmeben hatarozatkepes.
Napirendi pontok:
1. Levezet6 Eln6k megvalasztasa
2. Alapszabaly m6dositasa
3. Meghivott vendeg: dr. Sar Csaba- Digitalfilm Egyesulet jogi kepviselojeegyuttmukodes lehetosege
4 . Aktualitasok, egyebek

A Levezeto Elnok tajekoztatta a Tagokat, hogy az Alapszabaly 9.2. pontjaban
megfogalmazottak szerint, a Kozgyulesen minden hatarozatot egyszeru
sz6t6bbsegevel , nyilt szavazassal kell meghozni, kiveve, ha az Alapszabaly vagy
a magyar jogszabalyok mas aranyu tobbseget vagy titkos szavazast irnak elo.

2. napirendi pont - Alapszabaly m6dositasa

A masod ik napirendi pont kereteben Levezet6 Eln6k felkerte a Gremsperger
Ogyvedi lroda kepviseleteben megh ivottkent jelen lev6 dr Kis Mark Mate
ugyvedjeloltet, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos tudnival6kat. E
korben dr. Kis Mark Mate tajekoztatta a jelenlev6ket, hogy az Egyesulet korabban
meginditott valtozasbejegyzesi eljarasaban a F6varosi Torvenyszek hianyp6tlasra
felhiv6 vegzest bocsatott ki , meghatarozva az Alapszabaly m6dosftani szukseges
reszeit. Ezutan ismertette a korabban mar megkuldott, hianyp6tlasra felhiv6
vegzes szerint m6dositott Alapszabaly-tervezetet, egyenkent kiterve a
tervezetben d61ten kiemelt, m6dositassal erintett szovegreszekre.
Levezet6 Elnok megkoszonte a tajekoztatast es vitara bocsatotta az Alapszabalytervezetet. Tekmtettel arra , hogy eszrevetel , llletve m6dositas1 javaslat nem volt,
szavazasra
bocsatotta
az
Alapszabaly-tervezetet,
amely
szava zas
eredmenyekent megszuletett az alabbi
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A Kozgyules az el6terjesztettel azonos tartalommal nyflt szavazassal ,
egyhangulag, ellenszavazat es tart6zkodas nelkul elfogadja a F6varosi
Torvenyszek felhivasara tekintettel m6dositott Alapszabaly=--t_. _ __ _ _ _ _ ___,
Tovabbi hozzasz61as hianyaban a Levezet6 Elnok ratert a 3. napirendi pont
targyalasara .

3. napirendi pont - Meghfvott vendeg : dr Sar Csaba - Digitalfilm Egyesulet jogi
kepviseloje- egyuttmukodes lehet6sege

A Digitalfilm Egyesulet ismertette a mukodeset , celkitUzeseit. A Digitalfilm filmes
szerz6i jogokkal kapcsolatos erdekkepviseleti szervezet, amely filmes alkot6kat
es filmproducereket kepvisel. A Digitalfilm 2006-ban jott letre a kulonboz6
digitalis, llletve on-line es egyeb, uj t ipusu fJimfe lhasznalasok soran a szerz6i
jogosultjak szerz6i vagyoni joga inak ervenyesitesere , szerz6i jogdfjaik un . kozos
jogkezeles kereteben t6rtem6 beszedesere es kifizetesere.
A 2006 6ta eltelt id6szakban nagyban valtozott a nemzetkozi szerz6i jogi
kornyezet, a szerz6i jogi kdzos jogkezeles hazai szabalyozasa es a hazai mediaes tavkozlesi piac. Surget6ve valt a magyarorszagi kabeltelevizi6s, muholdas ,
IPTV. toldi digitalis es egyeb uj tipusu digitalis tavkozlesi technikaval mukodo un .
pay-TV platformok mukodesevel kapcsolatban a hazai es kulfoldi filmalkotasok,
audiovizualis muvek jogosultjainak vede lme. A kabeltelevfzi6s es egyeb pay-TV
hal6zat uzemeltet6k az ARTISJUS utjan csak az RTL Klub es a TV2 musoraban,
valamint a kisszamu kulfoldi kozszolgalati TV-adasban (pl. ZDF , ARD ) szerepl6
filmek utan fizetnek jogdfjat. A magyar kozszolgalati TV-adasok, az m1 , az m2 es
a Duna , 1lletve Duna 2 musorokban szerepl6 szerz61 muvek, igy a filmek
tovabbftasa utan az allam , azaz az MTVA fizet jogdfjat az ARTISJ US-nak.
A Magyarorszagon jelenleg kabelen, muholdon , stb. tovabbitott musorok kb.
90%-aban szerepl6 filmek , audiovizualis muvek tovabbkozvetitese utan ma senki
nem szed jogdijat Magyarorszagon, tekmtettel arra , hogy ezen adasok un .
digitalisan k6dolt adasok.
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A Digitalfilm konkret celkitUzese a filmproducereknek a magyarorszag1
kabelteves, muholdas, illetve egyeb (pi : IPTV, foldi digitalis) terjesztese utan jar6
aranyos jogdfjanak beszedese es kifizetese a filmproducerek , mint szerzoi
jogosultak szamara .
A Magyar Producerek Szovetsege kozgyulese korabbi szandeknyilatkozatat
megerosftve ugy dontott, hogy tamogatJa a Dig1talfilmet ebben a munkaban
Az egyuttmukodes konkret m6djar61 , lehetosegeirol a Magyar Producerek
Szovetsege es a OJgJtalfilm Egyesulet tovabbfolytatja az egyeztetest.

Tovabb1 hozzasz6/as hianyaban a Levezet6 Elnok ratert a 4. nap"end1 pont
targyalasara .

4. napirendi pont - Aktualitasok, Egyebek
Kovetkez6 kozgyulest ossze/ kerul megrendezesre.
Egyeb javaslat, hozzasz61as hianyaban Levezeto Elnok megkoszoni az aktfv
reszvetelt, majd a Kozgyulest berekeszt1.
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dr. Nagy Endre
az Egyesulet Elnoke

Cirk6 J6zsef
jegyzokonyv hitelesftoje

Si os Aron
Leve eto Elnok

dr. Nagy Endre
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