JEGYZŐKÖNYV
A FILMJUS Küldöttgyűlésének
2020. április 6-12 között, A VIRTUÁLIS TÉRBEN
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HATÁROZATHOZTALÁRÓL

Akik, mint küldöttek e-mailban megkapták az elıterjesztést:
Babiczky László
Kende Tamás
Bánki Iván
Kerékgyártó Yvonne
Czetı Bernát László
Molnár György
Dévényi Rita
Pataki Éva
Groó Diána
Rózsa János
Janisch Attila
Sándor György
Kabdebó György
Szolnoki András
Kárpáti György dr.
Akik mint a Küldöttgyőlés állandó meghívottjai kapták meg az elıterjesztést:
Dénes Gábor, Füredi Vilmos és Szilágyi Virgil, mint az FB tagjai, SzalkaiLőrincz Ágnes a szinkron-alkotók képviseletében, Dr. Kiss Gabriella ügyvezető, Dr. Bánhegyesi Béla és Dr. Petróczy Katalin a FilmJus Jogi Iroda
jogtanácsosai.
Kabdebó György (KGy) az alábbi, a Felosztási Szabályzat módosítását érintő
előterjesztést tette, kérve a Küldöttgyűlés tagjainak állásfoglalását.

Tisztelt Küldöttgyőlésbéli kollégáim!
A koronavírus terjedése, és annak következményei okán a FilmJUS további támogatást
szeretne nyújtani az érintett filmes-televíziós kollégáinknak, de ehhez a Felosztási
Szabályzatunk módosítása szükséges. Miután a KÜGYÜ reális térben való összehívása
nem javallt, élni szeretnék az Alapszabályunk által adott lehetıséggel.
Idézet az Alapszabályból:
IX. ELEKTRONIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS KAPCSOLATTARTÁS
36.1. A Küldöttgyőlés, illetve a Vezetıség döntéseit elektronikus úton is meghozhatja
az alábbi feltételekkel. A Küldöttgyőlés elektronikusan hozhatja meg egy adott
kérdésben határozatát abban az esetben, ha ezt az Elnök, vagy a Vezetıség,
vagy legalább 5 küldött javasolja és a kérdésben más személy meghallgatása
nem szükséges.
36.2. Az elektronikus döntéshozatal a küldöttek által megválasztásuk után bejelentett
elektronikus levélcímre (e-mail cím) az Elnök által küldött felhívás alapján történik (az elnöknek saját magát nem kell felhívnia döntésre/szavazásra). A
felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylı kérdést, a döntéshez szükséges
tényeket és lehetıség szerint a döntési alternatívák ismertetését. A felhívásnak
tartalmaznia kell azon határidıt, amíg a küldött szavazatát meg kell, hogy küldje
az Elnök részére, amely az üzenet kiküldésétıl számított legalább 2, legfeljebb
8 nap. A felhívásban szereplı kérdésnek eldöntendınek kell lennie, amire a
tagok igennel vagy nemmel szavazhatnak. A kérdésben akkor születik érvényes
döntés, ha a válaszolók között Küldöttgyőlés esetén legalább 8, Vezetıség
esetében legalább 3 tag azonos szavazatot adott, minden egyéb esetben a
szavazás eredménytelen. Az elektronikus döntéshozatali eljárás eredményérıl
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az Elnök jegyzıkönyvet készít, melyben rögzíti saját szavazatát is, és az így
kialakult szavazati arányokat valamint a döntés tartalmát. Mind a felhívás
megküldését, mind a szavazatok beérkezését a fogadónak vissza kell igazolnia
(elektronikus tértivevény). A döntés eredményét és tartalmát valamint a
szavazati arányokat a határidı leteltét követı 5 munkanapon belül az Elnök
megküldi a tagoknak, valamint gondoskodik a döntéshozatalhoz kapcsolódó
üzenetek megfelelı tárolásáról.
Ezúton kezdeményezem a FilmJUS Küldöttgyőlésének virtuális térben való összehívását
és az elektronikus döntéshozatalt. Kérem a tagokat, hogy jelen, meghívónak számító emailt email-címemre (kabdebo@filmjus.hu) mielıbb igazolják vissza.
Ezúton javaslom, hogy Felosztási Szabályzatunkat, annak 2.13.6. és 8.2. pontját az
alábbiak szerint módosítsuk.
A Felosztási Szabályzat 2.13.6. és 8.2 pontja módosításának indoklása:
Az érintett pontok jelenleg az alábbiak:
2.13.6.

8.2

Egy adott év december 31-én az elévült összegbıl egyrészt a 2.16. pont szerinti tartalék keret
összegét visszaállítja a kezdeti összegre (feltöltés), másrészt levonja belıle a tárgyévben az
állam felé a magánszemély jogosultak jogdíjkifizetése után megfizetett SZOCHO összegét,
harmadrészt az összeg 10%-át kitevı nagyságú támogatást ad szociális célú felhasználásra
a Filmjus Alapítványnak a 8. pontban foglalt szabályok szerint. A Kjkt. 42.§ (1) bek. szerinti ki
nem fizethetı jogdíj összegének 90%-át – a Kjkt. átmeneti rendelkezéseit rögzítı 159.§ (1)
bekezdésének megfelelıen a 2016. évben és azt követıen beszedett jogdíjak esetén – a
FilmJUS átutalja a törvényben meghatározott, kulturális támogatást végzı szervezetnek, a
maradék 10%-ot pedig a 2.14. pont szerint használja fel (felosztja).
Kulturális célra a FilmJUS Küldöttgyőlésének évente egyedileg, az éves gazdasági terv
elfogadásakor hozott döntése szerint használ fel, melynek mértéke azonban nem lehet több a
2.13.1. pont szerint elızı évben elévült összeg 10%-ánál. Szociális célú támogatást a
FilmJUS úgy nyújt, hogy évente a 2.13.1. pont szerint elévült összegbıl, annak 10%-át az
elévülés napján átadja a FILMJUS Alapítvány részére.

Szabályzatunkban 10%-ban maximáltunk a FilmJUS Alapítványnak az elévült jogdíjakból
adható támogatási összeget. Mint tudjátok, az elévült jogdíjakból az alapítványi támogatáson túl finanszírozzuk a kifizetett jogdíjak után az államnak befizetendı ún. SZOCHO-t,
feltöltjük az egyes kifizetésekre elkülönített tartalékunkat, végül a megmaradt összeget
hozzáadjuk a következı évi felosztáshoz, ezzel növelve a kifizethetı jogdíjak összegét. Ez
a megosztás „békeidıben” jól mőködött, de most, a koronavírus következtében nincsenek
„békeidık”, lehetıséget kell adnunk az Alapítványnak, hogy kielégítse a feltehetıen
megnövekedı támogatást kérı igényeknek.
Javaslatom, hogy a szociális támogatásra, az elévült jogdíjakból adható összeg mértékét
ebben az évben 30%-ban állapítsuk meg.
Ennek megfelelıen a Felosztási szabályzat 2.13.6. és 8.2 pontját a következıképp módosítsuk:
2.13.6.
Egy adott év december 31-én az elévült összegbıl egyrészt a 2.16. pont
szerinti tartalék keret összegét visszaállítja a kezdeti összegre (feltöltés), másrészt levonja
belıle a tárgyévben az állam felé a magán-személy jogosultak jogdíjkifizetése után
megfizetett SZOCHO összegét, harmadrészt a Küldöttgyőlés által évente hozott döntés
alapján támogatást ad szociális célú felhasználásra a Filmjus Alapítványnak a 8. pontban
foglalt szabályok szerinti. A Kjkt. 42.§ (1) bek. szerinti ki nem fizethetı jogdíj összegének
90%-át – a Kjkt. átmeneti rendelkezéseit rögzítı 159.§ (1) bekezdésének megfelelıen a
2016. évben és azt követıen beszedett jogdíjak esetén – a FilmJUS átutalja a törvényben
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meghatározott, kulturális támogatást végzı szervezetnek, a maradék 10%-ot pedig a 2.14.
pont szerint használja fel (felosztja).
8.2. Kulturális célra a FilmJUS Küldöttgyőlésének évente egyedileg, az éves gazdasági
terv elfogadásakor hozott döntése szerint használ fel, melynek mértéke azonban nem lehet több a 2.13.1. pont szerint elızı évben elévült összeg 10%-ánál.
Szociális célú támogatást a FilmJUS úgy nyújt, hogy az évente a 2.13.1. pont szerinti
elévült összegbıl, a Küldöttgyőlés által megszavazott összeget átadja a FilmJUS
Alapítványnak, amelynek mértéke nem haladhatja meg az elévült összeg 30%-át.
A felvetett Felosztási Szabályzat 2.13.6. és 8.2 pontjainak módosításának elfogadása
esetén az „IGEN, elfogadom a Felosztási szabályzat 2020. április 6-án javasolt
módosítását”, annak elutasítása esetén „NEM fogadom el …” szövegő emailt küldjetek
ugyancsak az én email-címemre, lehetıség szerint 6 napon belül, vagyis legkésıbb 2020.
április 12-ig.
A KÜGYÜ által elfogadott 2020-as költségvetésben 15 millió forint szerepelt alapítványi
támogatásként.
Amennyiben a KÜGYÜ megszavazza a Felosztási Szabályzat módosítását, úgy kérem,
hogy szavazzátok meg, hogy 2020-ban már alkalmazzuk a szociális támogatás határának
módosítását és emeljük fel az összeget 45 millió forintra, azaz adjunk még további 30
millió forintot szociális célra.
Amennyiben elfogadjátok a 2020-as évi költségvetés fent vázolt módosítását, írjátok be a
válasz-emailbe, hogy „Elfogadom, hogy a 2020-as fiskális év folyamán a Felosztási
Szabályzat elfogadott módosítása alapján mindösszesen 45 millió forintot szánjunk
szociális célra, és az összeget a Filmjus Alapítványnak utaljuk át” Ellenkezı esetben
azt írjátok, hogy „nem fogadom el, hogy ….”
Köszönöm a figyelmeteket.
Budapest, 2020. április 6.
Határidőn belül, már a felhívás elküldésének napján, valamennyi küldött válaszolt
IGEN-nel a módosításokra:

Babiczky László, Bánki Iván, Czetı Bernát László, Dévényi Rita, Groó Diána, Janisch
Attila, Kabdebó György, Kárpáti György dr., Kende Tamás, Kerékgyártó Yvonne,
Molnár György, Pataki Éva, Rózsa János, Sándor György, Szolnoki András
Nemleges válasz egy sem volt.
Megállapítható, hogy a FilmJUS Küldöttgyűlése a Felosztási Szabályzatban
javasolt módosításokat elfogadta, továbbá megszavazta, hogy a 2020-as
fiskális évben 45 millió forint támogatásban részesítse a Filmjus Alapítványt.
Budapest, 2020. április 6.

Kabdebó György
elnök sk.
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