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A rendőrség által feltett kérdés: 
 
A nyomozás során beszerzett adatok birtokában dr. Sz. Sz., I. P. tevékenysége minősíthető-e 
olyan alkotó jellegű közreműködésének a film elkészítésében, amelynek alapján szerzősége, 
ill. társszerzősége megállapítható lenne? 
 
Az eljáró tanács válasza: 
 
 
Az eljáró tanács megtekintette  

 
az 1997. október 26-án a Blue Box moziban bemutatott „D...” c. (I. kazetta),  

- az 1997. február 8-án a filmszemlére benevezett „M...” c. (II. kazetta),  
- az 1997 október 6-án a  Hunnia moziban bemutatott „S...” c. (III. kazetta), 
- és a G. J. által becsatolt „S..., ...” c. (IV. kazetta) filmeket.  
 

Megállapította, hogy az I. számú film hossza 2 óra 50 mp, a II. számú film hossza 2 óra 50 
mp., a III. számú film hossza 1 óra 57 perc 13 mp., míg a IV. sorszámú film hossza ugyancsak 
1 óra 57 perc 13 mp. Ugyancsak megállapította, hogy a III. és IV. számú film 1 óra 21 perc 10 
másodperctől kezdődően egészen a film végéig a másik filmekben szereplő riportalanyokkal 
készült, új riportokkal egészült ki.  
 
A főcímek összevetése alapján az alábbi eltérések és azonosságok állapíthatók meg: 
 
az  I. és II. számú film ún. vége főcíme megegyezik, míg a III. és IV. számú film vége főcíme 
ugyancsak megegyezik, ugyanakkor az I. és II. számú film vége főcíme más, mint a III. és IV. 
számú film vége főcíme.  
 
Az eljáró tanács emlékeztetve és hivatkozással az 1999. március 5-én kelt szakvéleményében 
írottakra, a II., illetve III. és IV. számú film összehasonlítását végezte el és a következőt 
rögzíti: 

 
- a  feljelentők  által  is  elismerten G.  J.  volt  a filmek operatőre, vágója és 
 szerkesztője. 
 
- Dr. Sz. Sz. és I. P. közreműködése a filmek elkészítésében  nem vitatható.  
 
 

Az eljáró tanács megvizsgálta a riportalanyok gondolatainak írásbeli rögzítését tartalmazó 
leveleket, melyek filmszakmai szempontból „élményanyagnak” tekinthetők, a 
nagykövetségek, rendőrségi levéltár stb. megkeresésére vonatkozó leveleket. 
 



Ezen dokumentumok a film gyártásának előkészítését, a szervezői közreműködést 
bizonyítják. E közreműködés a mű létrehozásában elengedhetetlen feladatok megvalósítását 
jelentik, azonban e tevékenység nem alkotói, nem szerzői munka, a szerzői jog által nem 
védett tevékenység. 
 
 
Budapest, 2000. május 15. 
 
 
 
   Dr. Farkas Márta Dr. Hajnal József Mészáros Katalin 
 a tanács elnöke a tanács előadó tagja a tanács szavazó tagja  
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