NYILATKOZAT
a moziüzemeltető részéről
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján jelen nyilatkozatommal
vállalom az általam üzemeltetett
(mozi neve)
(moziterem neve)
tekintetében az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendeletben
(továbbiakban: Rendelet) meghatározott feltételeket betartom. Ennek alapján kijelentem, hogy
a) a Nemzeti Filmiroda a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 28. §-a szerint nyilvántartásba
vett;
b) az általam üzemeltetett mozi/moziterem rendelkezik a Rendeletben meghatározott műszakitechnikai követelményekkel, azaz rendelkezik az alábbiakkal:
• legalább 30 fő befogadására alkalmas egységes nézőtér;
• a mozi és termei, valamint az „art” terem befogadóképességének megfelelő fűtés,
hűtés és légcsere;
• folyamatos vetítésre alkalmas legalább 1.3 K felbontású projektor vagy blu-ray
lejátszó vagy legalább 2048x1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú,
DCI kompatibilis projektor és szerver vagy 35 mm-es vetítőgép;
• legalább 3 méter átmérőjű és legalább 80 lux megvilágítású vetítővászon;
• „sztereó-surround” hangtechnika;
• a Tv. 25/B. § (2) bekezdése szerinti adattartalomnak megfelelő napi internetes
adatszolgáltatás biztosítása;
c) a mozi legfeljebb 5 moziteremmel rendelkezik;
d) a mozi vagy „art” terem nem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pontja
szerinti bevásárlóközpontban működik;
e) a mozi negyedévente és „art” termenként legalább 80 -belépőjegyes- előadást hirdet meg
nyilvánosan -az elektronikus és a nyomtatott médiában, illetve egyéb hirdetési felületen egymással
érdemében megegyező tartalommal;
f) kizárólag „art” teremmel vagy termekkel működő mozi esetében a mozi összes előadásainak,
míg „art” teremmel vagy termekkel is rendelkező mozi esetében az „art” terem vagy termek
előadásainak Budapesten legalább 60%-ában vagy vidéken legalább 50%-ában 14-22 órai
kezdéssel olyan filmalkotást vetít, amely
• „art” besorolású, vagy
• magyar, magyar részvételű vagy egyéb magyar részvételű filmalkotást, vagy
• a nemzeti filmvagyonba tartozó, vagy
• a moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által
szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozó filmalkotást, vagy
• a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettől kölcsönzött filmalkotást, vagy
• nemzetközileg elismert, a mozgóképszakmai hatóság által közzétett jegyzékben
meghatározott nemzetközi filmfesztivál verseny- vagy versenyen kívüli valamely
programjában szerepelő filmalkotást vetítek.
Az „art” mozivá minősítésre irányuló kérelemhez az üzemeltetőnek minden esetben mellékelnie kell a
Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott műszaki-technikai követelmények meglétére
vonatkozó dokumentációt, amely megfelelően alátámasztja a kérelemben foglaltakat.

Kelt.
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Cégszerű aláírás

* Amennyiben a kérelemben több moziterem került megjelölésre, kérjük, hogy minden besorolásra kerülő
moziteremre vonatkozóan mellékeljen egy-egy nyilatkozatot!

