J NEMZETGAZDASÁGI ÁG ‐ INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel‐kiadás
59.1 Film, video, televízióműsor‐gyártás
59.11 Film, video, televízióműsor‐gyártás
59.11.1 Film, videogyártás, televízióműsor‐készítés
59.11.11 Filmgyártás
Idetartozik:
‐ a mozifilm gyártása, beleértve az eredetileg filmszínházi bemutatásra készített rajzfilmeket
is
‐ a minden típusú (filmsorozatok, tévéfilm, beleértve a rajzfilmet is), elsősorban tv‐s
bemutatásra készített film gyártása
Nem tartozik ide:
‐ az állókép és diafilm gyártása, lásd 74.20
59.11.12 Promóciós, reklámfilm, videó gyártása
59.11.13 Egyéb televízióműsor‐készítés
Idetartozik:
‐ az egyéb élő vagy előre felvett televízióműsorok gyártása, mint például talkshowk,
szórakoztatóműsorok, sportműsorok stb.
Nem tartozik ide:
‐ a televízióműsor‐összeállítás és ‐műsorszolgáltatás, lásd 60.20
59.11.2 Film, videogyártás, televízióműsor‐készítés termékei
59.11.21 Film, video, televíziós műsor eredeti példánya
Idetartozik:
‐ a szerzői joggal védett film, filmfelvétel és televízióprogram, amely közvetlen eladási
szerződés nélkül készült (azaz minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik).
Ezt az eladásra szánt eredeti terméket közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi.
59.11.22 Játékfilm
59.11.23 Film, videó lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
Idetartozik:
‐ a képfelvételeket tartalmazó fizikai hordozó (CD‐k, kazetták, lemezek stb., kivéve a
mozifilmet)
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Nem tartozik ide:
‐ a mások által gyártott DVD‐k kiskereskedelme, lásd 47.00.64
‐ az értékesítési célból (minden tulajdonjoggal) gyártott eredeti felvételek, lásd 59.11.21
‐ a hanglemezek és hangkazetták, lásd 59.20.3
59.11.24 Letölthető film, videó
Idetartozik:
‐ a filmeket és más videofelvételeket tartalmazó elektronikusfájlok, amelyek letölthetők és
tárolhatók a helyi eszközön
59.11.25 Az interneten nézhető filmfelvétel
Idetartozik:
‐ az interneten nézhető filmfelvétel
Nem tartozik ide ‐ magyar kiegészítés:
‐ a letölthető film, video, lásd 59.11.24
59.11.3 Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video és televízióműsorban
59.11.30 Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video és televízióműsorban

59.12 Film, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.12.1 Film, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.12.11 Audiovizuális szerkesztés
Idetartozik:
‐ az audiovizuális munka során (film, videó, digitálismédia, stb.) a képi és hanghatások
szerkesztése és rendezése, a jelenetek elemzésével, kiértékelésével és kiválogatásával, hogy a
történet folyamatos, drámai vagy szórakoztató legyen, olyan eszközöket és technikákat
használva, mint a diavetítő, projektor és a digitális videoszerkesztő
Az eljárásban benne van a film‐és videokönyvtárakból kiválasztott jelenetek, képkockák filmbe vagy
videóba szerkesztése is.
59.12.12 Masterfilm átalakítása, másolása
Idetartozik:
‐ az audiovizuális master (film, videó, digitális média stb.) átalakítása egyik formátumból a
másikba, azzal a céllal, hogy a kiválasztott formátumban a produkció bemutatásra kerülhessen
vagy alkalmas legyen a jellemzőinek megóvására/megmentésére (azaz biztonsági vagy
egyszerű másolat készítése, mert az eredeti állaga romlik). Példa erre a filmről szalagra,
szalagról filmre, digitális médiáról filmre, digitális médiáról szalagra, diapozitívról videóra,
fényképről videóra stb. átalakítás.
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‐ audiovizuális munkák másolása és sokszorosítása, kivétel a filmé, azaz audiovizuális
munkákból (videó, digitális média stb.) nagy‐ és kisszámú sokszorosítás készítése a felhasználás
függvényében.
Számos formátumban készülhet a sokszorosítás, beleértve a VHS‐t, DVD‐t, videoszalagot stb.

59.12.13 Színkorrekció, digitális helyreállítás
Idetartozik:
‐ az audiovizuális termék (pl. film, videó vagy digitálismédia) színkorrekciója, azaz színek
hozzáadása, változtatása vagy eltávolítása digitális technika felhasználásával
‐ az audiovizuális termék digitális helyreállítása, azaz sercegések/karcolások eltávolítása
audiovizuális munkákból (film, videó, vagy digitálismédia, stb.) digitális technikák
alkalmazásával, hogy a film alkalmas legyen átmásolásra
59.12.14 Vizuális effektus készítése
Idetartozik:
‐ a vizuális effektusok beépítése audiovizuális termékbe (film, videó, vagy digitális média stb.)
fotografikus vagy digitális technológia segítségével, azután, hogy megtörténtek az elsődleges
felvételek, mint például a kicsinyítés, optikai‐ és digitális effektusok, matt festés,
összekopírozás, kifakítás és feliratozás
59.12.15 Animáció készítése
Idetartozik:
‐ a különböző technikák (beleértve a számítógépes animációt vagy fázisrajzolást)
felhasználásával képek, vázlatrajzok és hasonló eredeti alkotások készítése
‐ az agyag‐, gyurmaanimáció (claymation)

59.12.16 Képaláírás és filmfelirat készítése
Idetartozik:
‐ a feliratozás karakter generátor vagy más felirat generáló rendszerek felhasználásával, azaz
szöveg hozzáadása egy audiovizuális munkához (film, videó vagy digitális média stb.),
beleértve:
‐ nyílt feliratozás: amikor a képen mindig látható a szöveg
‐ zárt feliratozás: olyan szöveg készül, amely a felhasználó számára lehetőséget kínál
megjelenítésre a képen
‐ az audiovizuális termék (film, videó vagy digitális média stb.) főcímének elkészítése: a betű és
grafikai elemek hozzáadásával, hogy az a szövegen keresztül azonosítsa és kiemelje a terméket,
beleértve a kezdőcímet, a filmben szereplők és a stáb listáját

3

‐ az audiovizuális termék nyelvi feliratozása: az eredeti audiovizuális termék (film, videó vagy
digitálismédia, stb.) feliratozása a bemutató ország nyelvén
59.12.17 Hangmérnöki szolgáltatás
Idetartozik:
‐ az audiovizuális termék (film, videó, digitálismédia, stb.) hangelemeinek (beszéd, zene, hang
és csend) megalkotása és rögzítése, hozzáillesztése a képi megjelenítéshez
‐ az eredeti zene és hang komponálása, rögzítése, keverése
‐ az audiovizuális termék képsoraihoz időzített zene készítése
‐ a jogvédett zene‐ és hanganyagok keverése, felvétele
‐ a jogvédett zene‐ és hanganyagok beillesztése a hanganyagba és képanyagba
‐ a hangmérnöki szolgáltatás jogvédelme vagy ügynöki értékesítése
59.12.19 Egyéb film, videós, televíziós műsor utómunkálatai
Idetartozik:
‐ az audiovizuális termék (film, videó, digitálismédia stb.) egyéb utómunkálatai, beleértve a
formátum átalakításokat, tömörítéseket stb.

59.13 Film, video és televízióprogram terjesztése
59.13.1 Film, video, televíziós műsor felhasználásának engedélyezése és terjesztése
59.13.11 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
Idetartozik:
‐
a
jogengedélyezése
a
másoláshoz,
terjesztéshez
vagy
felhasználáshoz
szórakoztatóműsorokban, mint például az eredeti filmek, televízióműsorok, műsoros kazetták,
videók sugárzása és bemutatása
Nem tartozik ide:
‐ a videokazetta és lemez kölcsönzése, lásd 77.22.10
59.13.12 Film, video és televízióműsor terjesztése
Idetartozik:
‐ a közvetlenül vagy közvetve jogvédelemben részesülő vagy a licence tulajdonos által
ellenőrzött audiovizuális termék bemutatásának, sugárzásának és kölcsönzésének
engedélyezése, beleértve az élőmegjelenéseket vagy animációs filmeket, videókat, digitális
médiát stb. általában, ami színházi, televíziós, házivideó piaci stb. bemutatásra készültek
‐ a film‐, video és televízióműsor‐terjesztés mozik, televíziócsatornák, televízióállomások és
bemutatók részére
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Nem tartozik ide ‐ magyar kiegészítés:
‐ a filmek másolása, hang‐ és videoszalagok, CD‐k és DVD‐k sokszorosítása eredeti (master)
példányokról, lásd 18.20
‐ a felvételes videokazetták és DVD‐k nagykereskedelme, lásd 46.43.13
‐ a felvételes videokazetták és DVD‐k kiskereskedelme, lásd 47.00.64
59.14 Filmvetítés
59.14.1 Filmvetítés
59.14.10 Filmvetítés
Idetartozik:
‐ a filmvetítés filmszínházban, kertmoziban, filmklubban, magán‐ és egyéb vetítőhelyen

59.2 Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20.1 Hangfelvétel élő rögzítése; hangfelvétel eredeti példánya
59.20.11 Hangfelvétel készítése
Idetartozik:
‐ a hang, szó és zene maradandó fizikai formátumba rögzítése a hangrögzítő stúdió speciális
technikai eszközeinek felhasználásával
Nem tartozik ide:
‐ az élő felvétel készítése stúdión kívül, mint például koncertteremben, stadionban, külső
színpadon vagy konferenciaközpontban, lásd 59.20.12
‐ a hangstúdió vagy hangrögzítő felszerelés biztosítása, ahol a bérbevevő szakemberei kezelik
a készülékeket, berendezéseket, lásd 77.39.19
‐ az élő rádióadás rögzítése hangstúdióban, lásd 59.20.12
59.20.12 Élőhangfelvétel‐készítés
Idetartozik:
‐ a minden olyan hangfelvétel, amely élőben, nyilvános esemény helyszínén készül, mint
például konferencián, szemináriumon, értekezleten, vagy koncerten stb.
‐ az élő rádióadás rögzítése hangstúdióban
Nem tartozik ide:
‐ az egyéb stúdióbeli hangrögzítés, lásd 59.20.11
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59.20.13 Hangfelvétel eredeti példánya
Idetartozik:
‐ a hang, szó és zene eredeti felvételének rögzítése digitális vagy analóg formátumban
Nem tartozik ide:
‐ az eredeti rádióműsor, lásd 59.20.22
59.20.2 Rádióműsorkészítés; rádióműsor eredeti példánya
59.20.21 Rádióműsorkészítés
59.20.22 Rádióműsor eredeti példánya
Idetartozik:
‐ a szerzői joggal védett rádióműsor, amely közvetlen eladási szerződés nélkül készült (azaz
minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik).
Ezt az eladásra szánt eredeti terméket közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi.
59.20.3 Zeneműkiadás
Nem tartozik ide:
‐ a más által nyomtatásban kiadott zenemű kiskereskedelme, lásd 47.00.58
‐ a zenemű kiadási vagy másolási jogának engedélyezése, lásd 59.20.40
59.20.31 Nyomtatott zenemű
Idetartozik:
‐ a zeneművek kiadása nyomtatott formában, beleértve a saját és azon alkotások
nyomtatását, amelyeknek szerzői jogát megszerezték.
Kottaként (laponkénti vagy könyv formájában) nyomtatott művek terjesztése a nagykereskedőkön és
a kiskereskedőkön keresztül, hogy végül eljusson a vásárlókhoz.
Nem tartozik ide ‐ magyar kiegészítés:
‐ a CD‐k, DVD‐k és videokazetták kölcsönzése, lásd 77.22.10
59.20.32 Zeneművek elektronikus formában
Idetartozik:
‐ a zeneművek elektronikus formában
59.20.33 Zenei felvétel hanglemezen, szalagon, egyéb hordozón
59.20.34 Egyéb hanglemez, szalag
Nem tartozik ide:
‐ a hangoskönyv és szalag, lásd 58.11.20
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59.20.35 Letölthető zeneművek
Idetartozik:
‐ a zenei felvételt tartalmazó elektronikus fájl, amely helyi gépre letölthető és tárolható
59.20.36 Az interneten hallgatható hangfelvétel
Idetartozik:
‐ az interneten hallgatható hangfelvétel
Nem tartozik ide ‐ magyar kiegészítés:
‐ a letölthető zeneművek, lásd 59.20.35
59.20.4 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
59.20.40 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
Idetartozik:
‐ az eredeti zenei alkotások sokszorosítási, terjesztési és átalakítási jogának engedélyezése,
pl. hangfelvétel, felvételes szalag, reprint
Nem tartozik ide:
‐ a zenei CD‐k, DVD‐k, és szalagok kölcsönzése, lásd 77.22.10
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