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• Változások 

– Scripted reality fogalom 

– Részvételi arányokkal kapcsolatos változások 

– Támogatásra jogosultságot érintő változások 

• Képzési hozzájárulás 

• Gyakornoki rendszer 

• Stábtag bejelentés és elszámolás változás 

– Letéti számlával kapcsolatos változások 

 

 

A 2004. évi II. törvény a mozgóképről 
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• 2004. évi II. tv. A mozgóképről (Mktv.) 

• Értelmező rendelkezések 2. § 28. pontja alóli 

kivételek 

• Valóságshow 

• Szappanopera 

• Scripted reality: „Olyan részben fikciós film vagy 

filmsorozat, amely a szereplők természetes 

élethelyzeteit a jelenetek előre meghatározott 

dramaturgiájával, írásba foglalt és rögtönzött 

párbeszédekkel mutatja be (scripted reality);” 

Scripted reality 
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• Érdemi változás nem történt! 
 

• Jogszabály fellelhetősége változott 

 

− Régen: az Mktv.: 19/K § és a 26/B § külön szerepelt 

 

− Most: az Mktv.: 19/K §, a 26/B § alatt szerepel 

Részvételi arányok 
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Támogatásra jogosultság változásai 
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• 2016. július 17-től hatályos 

• Új helyre került az eljárásokon belül 

• Mértéke maradt 

• 10 millió Ft költségvetés alatti filmek mentesülnek 

• Megszűnik a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos 

elszámolási probléma 

• A hozzájárulás elszámolható költség és visszamenőleg 2016. 

július 17-i jogállapotra is kiterjed 

Mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 
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• Hozzájárulás mértéke: 

• 31/B § (2c) : „Támogatásra jogosultságot megállapító 

döntésében meghatározott közvetlen filmgyártási költség 

0,5%-a, de filmalkotásonként legfeljebb tizenötmillió forint 

Mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 
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• Megfizetése: 

• 31/B § (2d): „A mozgóképszakmai képzési hozzájárulást az 

MNF-nek Kincstárnál e célra vezetett számlájára a támogatásra 

jogosultságot megállapító döntés jogerőre emelkedésétől 

számított hatvan  napon belül kell befizetni.” 

Mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 
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• Mulasztás esetén: 

• A hivatalból indított eljárásban a Hivatal tizenöt napos határidő 

tűzése mellett felszólítja a késedelmesen fizető filmelőállítót vagy 

a filmgyártó vállalkozást a mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 

megfizetésére. 

 

• Amennyiben a hatósági eljárás érdemi lezárása előtt a filmelőállító 

vagy a filmgyártó vállalkozás megfizeti a képzési hozzájárulást, úgy 

a Hivatal a 19/H. § (8) bekezdés d) pontjában foglalt 

jogkövetkezményt alkalmazhatja.  

 
  3000 - 1 000 000.- 
 

Mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 
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• Szankció: 

• Mktv. 31/B § (2e) A mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 

befizetési határidejének elmulasztása esetén a Hivatal 

jogkövetkezményként hivatalból indított hatósági eljárásban a 

támogatásra jogosultságot megállapító döntését akként 

módosítja, hogy a támogatásra jogosultságot elutasítja.  

Mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 
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• Szankció módosulása: 

• 2016. december 16-ig érvényben: 14. § (7) bekezdése szerinti 

összeget a költségellenőrzési eljárásban hozott határozat 

jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül fizeti meg 

az MNF-nek a kincstárnál e célra vezetett számlájára. Ennek 

elmulasztása esetén a Hivatal a filmelőállítót a 28. § szerinti 

nyilvántartásból törli. 

 

Mozgóképszakmai képzési hozzájárulás 
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Gyakornoki rendszer 
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2016. nyarán bevezetésre került a gyakornok 

foglalkoztatási program, melyet az Mktv. 31/B § 

(2) f) fa) fb) fc) pontja tartalmaz 

Gyakornoki rendszer 

• Sávos rendszer, ha a költségvetés: 

• 10-100 millió Ft → 1 gyakornok 

• 100-500 millió Ft → 2 gyakornok 

• 500 millió Ft felett → 5 gyakornok  
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• Jogalkotói pontosítás: 

• A gyakornok alkalmazására vonatkozó rendelkezések nem 

vonatkoznak a vizsgafilmekre. 

Gyakornoki rendszer 



15 

• Bejelentési kötelezettség: 

 

• a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű 

előadóművész és nem előadóművész stábtagok 

(név,állampolgárság,születési hely, idő, anyja neve, illetve 

előadóművész/stábtag minőség) 

Stábtagok bejelentése 
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Az NMHH nyomtatványkitöltő rendszerében szereplő 

megfelelő táblázatot, a kitöltés után a 

stabtagbejelentes@nmhh.hu –ra, illetve papír alapon a 

hatóság részére eljuttatni.  

Stábtagok bejelentése 
 

mailto:stabtagbejelentes@nmhh.hu
mailto:stabtagbejelentes@nmhh.hu
mailto:stabtagbejelentes@nmhh.hu
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A táblázat 
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• A filmelőállító/gyártó a stábtagok állományában 

bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni. 

 

• A bejelentett adatokról a Hivatal kérelemre igazolást 

állít ki. 
 

Stábtagok bejelentése 
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• Stábtagok bejelentésének kettős célja: 

 
 

• Szja tv. 1/B § szerinti egyszerűsített adózás  
 
 

• Mktv. Szerinti elszámolhatóság 

Stábtagok bejelentése 
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• Az Szja tv. korábban csak a külföldi előadóművészek 

számára tette lehetővé, hogy egyszerűsített módon 

fizessék meg az adójukat, amennyiben a magyarországi 

tartózkodás 12 hónapos időszakban 183  napot nem 

haladta meg.  

Egyszerűsített adózás 



21 

 

• Filmalkotás esetén nem változtat a tartózkodás 

ideiglenes jellegén, ha a filmalkotás gyártási 

időszakának (ideértve az előkészítést is) időtartama 

meghaladja a 183 napot. 

 

• Mktv. 31/B. § (2) bekezdés d) pontja szerint bejelentett 

külföldi illetőségű stábtag is választhatja az 

egyszerűsített adózást. 

 
 

Egyszerűsített adózás 
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• 32/F § (2) Közvetlen magyar filmgyártási költségként 

számolható el a filmgyártásban közvetlenül 

közreműködő, a 31/B. § (2) bekezdés d) pontja 

szerint bejelentett külföldi előadóművészek és 

stábtagok, javadalmazása költségének 50%-a, 

akkor is, ha  a javadalmazás költsége nem a 

filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás könyveiben 

merül fel. 

Stábtagok- elszámolhatóság 
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• A közvetlen magyar filmgyártási költségként történő 

elszámolás feltétele,  

• hogy az így keletkezett jövedelmet az Szja tv. alapján 

Magyarországon adókötelezettség terheli 

• kifizető levonta és az állami adóhatóságnak 

befizette.  Az adó megfizetését a filmelőállító vagy 

filmgyártó vállalkozás köteles hitelt érdemlően igazolni. 

 

Stábtagok- elszámolhatóság 
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Stábtagok bejelentése 

Támjog. kérelem 

benyújtásának 

időpontja 

BEJELENTÉS ELSZÁMOLHATÓSÁG 

2016. december 16. 

előtt 
100% 

2017. december 31-et 

követő fizetésnél 
50% 

2016. december 16. 

után, 2017. január 01. 

előtt 

100% 

2017. Január 01. után 50% 
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• Keretösszeget már nem az Mktv., hanem 

kormányrendelet szabályozza 

• Ez alapján 2017-ben 33 milliárd Ft 

Letéti számla 
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• Külföldi közvetített szolgáltatások témaköre 

 

• Rendezvényről készített filmalkotás 

 

• Befejezési Garancia 

 

• Gyártási időszak: „0” KÓPIA + 3 hó 

Gyakorlati kérdések 
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• Mktv. 31/F. § (4) : Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott közvetített szolgáltatást tartalmazó 

költségekből a szállító által külföldről igénybe 

vett szolgáltatás értéke nem számolható el 

közvetlen magyar filmgyártási költségként. 

 

Külföldi közvetített szolgáltatások 
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• Közvetített külföldi szolgáltatásnak minősül: 

• a külföldi szolgáltatás (pl.: szállás, gépkocsi bérlés) 

változatlan formában, hozzáadott érték nélkül, 

továbbértékesített szolgáltatásként kerül 

kiszámlázásra 

Külföldi közvetített szolgáltatások 
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• 31/E. § (1) A közvetlen filmgyártási költségek között 

az a filmgyártási és előkészítési költség ismerhető el, 

amely a magyarországi gyártással összefüggésben 

keletkezett. 

 

Befejezési Garancia 
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• Arányosítás:  

 

• Ha a szerződés a Filmalkotás teljes költségvetésére vonatkozik, 

akkor a magyar filmgyártási költségvetéshez szükséges 

arányosítani. 

Befejezési Garancia 
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• Mktv. 31/E. § (8)  

 

• Valamely rendezvényről készített filmalkotás esetén kizárólag a 

filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó, és a rendezvény 

létrehozásához nem kapcsolódó költségek számolhatók el 

filmgyártási költségként. 

Rendezvényről készített filmalkotás 
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• „0” kópia + 3 hó 

 

• ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS 15 napon belül 

(indoklás+ támogató jóváhagyása) 

 

• bírság: 30 000- 500 000.- 

Gyártási időszak vége 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


