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TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS  

Önálló határon túli kedvezményezett számára 

CSERÉSMIKLÓS2017 

 

amely létrejött egyrészről a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 

(székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.) 

képviseli: dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató 

a továbbiakban: Alap, 

másrészről 

név: ………………….. 

székhely: …………………… 

képviseli: …………………………………. 

a továbbiakban: kedvezményezett 

között, az alulírott helyen, napon és feltételek szerint: 

 

 

PREAMBULUM 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 

a Magyar Média Mecenatúra Program keretében – annak érdekében, hogy a 

megváltozott rádióhallgatási szokásokhoz igazodó dramaturgiai megoldásokat és 

korszerű hangzásképet igénylő, értékes és magas színvonalú közszolgálati célú 

műsorszámok minél szélesebb körben kerüljenek adásba szerkesztésre – kezelői 

jogkörében eljárva, felhatalmazta az Alapot a jelen szerződés tárgya szerinti pályázati 

eljárás (a továbbiakban: eljárás) lefolytatására. 

Az eljárás célja a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Mttv.), illetve a Közszolgálati Kódexben 

rögzített közszolgálati elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket képviselő 

hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások (a 

továbbiakban: műsorszám(ok)) gyártásának támogatása. 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. A kedvezményezett a pályázati eljárásban a/az „___________________________” 

tervezett című műsorszám készítése érdekében MA–_______________________ 

iktatószám alatt pályázatot nyújtott be, melyet a Médiatanács nyertessé nyilvánított. A 

műsorszám elsőként történő adásba szerkesztésére a pályázati kérelemben megjelölt, a 

pályázati felhívás 1.5.5. pontja szerinti médiaszolgáltató (a továbbiakban: 

médiaszolgáltató) vásárlási szándéknyilatkozatot tett. A pályázat, a nyilvános pályázati 

felhívás és az „Általános Pályázati Feltételek” (a továbbiakban: ÁPF), valamint az 
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elnyert támogatás feltételeit tartalmazó értesítés és annak mellékletei (a továbbiakban 

együtt a jelen szerződés alkalmazásában: értesítés) jelen szerződés részét és mellékletét 

képezik. 

2. A pályázati felhívásban, az ÁPF-ben és az értesítésben meghatározott fogalmak és 

rendelkezések ugyanazzal a tartalommal irányadóak a jelen szerződésben is. 

3. A Médiatanács az Alap útján (a továbbiakban együttesen: támogatók) a jelen szerződés 

aláírásával (___________) Ft, azaz (__________________________) Forint összegű 

vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a kedvezményezett 

számára a műsorszám megvalósításához a gyártási tervhez igazított ütemezett formában, 

a szerződésben meghatározott feltételek szerint. A támogatók fenntartják a jogot a 

támogatás visszakövetelésére. 

4. A jelen szerződés alapján a kedvezményezett az Európai Unió működéséről szóló 

Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 

2013. 12. 24., 1.o) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásban 

részesül. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazandó szabályait az ÁPF VI. 

fejezetének 25. pontja tartalmazza részletesen. 

 

II. A KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A kedvezményezett a jelen szerződés aláírását megelőzően köteles átadni a hatályos 

jogi alapdokumentumának 30 napnál nem régebbi eredeti példányát. 

2. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a műsorszámot a jelen szerződés 

hatálya alatt mindvégig a pályázati felhívás és a pályázat szerint készíti el, a jelen 

szerződés feltételeinek, illetve azok esetleges – a Médiatanács által elfogadott – 

módosításának megfelelően. 

3. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a hangfelvételt a jelen eljárásban 

audio CD, .wav vagy MP3 formátumban készíti el, melytől eltérni nem lehet. 

4. A műsorszám II.3. pontnak való megfelelését a kedvezményezett az adásba szerkesztést 

vállaló médiaszolgáltatóval kötött felhasználási szerződés létrejöttével igazolja az Alap 

felé. 

5. A kedvezményezett köteles a műsorszámot legkésőbb 2019. január 31-éig (a 

továbbiakban: befejezési és átadási határidő) elkészíteni és az adásba szerkesztést 

vállaló médiaszolgáltatónak átadni. Az adáskész műsorszám átadásának tényleges 

időpontját az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató aláírásával és hivatalos 

bélyegzőjével igazolva a felhasználási szerződésre kell rávezetni. 

6. A kedvezményezett köteles a műsorszám készítéséről beszámolni az alábbiak szerint: 

a. köteles a műsorszám elkészítésének ütemében, legkésőbb a gyártási tervben az 

egyes tevékenységeknél meghatározott záró időpontot követő hónap utolsó 

napjáig, Ügyfélkapun keresztül az előfinanszírozások felhasználásáról szóló 

beszámoló űrlapot beadni, azon a beszámoló típusánál az időközi beszámolót 

megjelölve, csatolva a költségösszesítőt (4. melléklet) (1 db xlsx), annak aláírt 

példányával együtt (1 db pdf), valamint köteles a gyártási tervnek megfelelő 
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legalább 1 óra időtartamú hangfelvétel nyersanyagot tartalmazó adathordozót 

(CD/DVD), postai úton vagy személyesen az Alaphoz eljuttatni, továbbá 

b. köteles a végleges beszámolót a IV. pontnak megfelelően, 2019. március 18-áig 

(a továbbiakban: beszámolási határidő) az Alaphoz benyújtani. 

7. A kedvezményezett köteles a műsorszám adásba szerkesztését vállaló 

médiaszolgáltatóval felhasználási szerződést kötni, amely alapján a médiaszolgáltató 

vállalja, hogy legkésőbb 2019. július 31-éig (a továbbiakban: adásba kerülési határidő) 

adásba szerkeszti a műsorszámot. 

8. A kedvezményezett vállalja, hogy a műsorszám adásba kerüléséről, és annak 

időpontjáról az adásba kerülést követő 30 napon belül tájékoztatja az Alapot az 

info@mecenatura.mtva.hu címre küldött, elektronikus levélben. 

9. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok nyomon követése 
céljából a Médiatanács által létrehozott Pályázati Tükör elnevezésű online felületre 

(http://mecenatura.mediatanacs.hu) a műsorszámmal kapcsolatos adatokat 

folyamatosan, a végleges beszámoló benyújtásáig hiánytalanul feltölti és biztosítja a 

nyilvánossághoz való közvetítéshez szükséges felhasználási engedélyeket. 

10. A kedvezményezett a műsorszám legelején és legvégén köteles a következőket 

bemondani: „Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra 

Program keretében”. 

11. A kedvezményezett a II.10. pontban rögzített szöveggel és az – MTVA Mecenatúra 

Igazgatóság honlapjának dokumentumtárából letölthető – aktuális arculati elem 

megjelenítésével köteles a támogatás tényének feltüntetésére a műsorszámmal 

kapcsolatos valamennyi promóciós anyagban, média-megjelenésben (szórólap, plakát, 

CD borító), valamint köteles a támogatás tényét megemlíteni és a támogató szervet 

megnevezni minden interjúban, amely a készülő vagy már befejezett alkotással 

kapcsolatos. 

12. A kedvezményezett a támogatási szerződés hatálya alatt mindvégig köteles a 

műsorszám megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlást egyértelműen és 

azonosíthatóan kezelni, figyelemmel az ÁPF VI. fejezetének 25. pontjára. 

13. A kedvezményezett szavatosságot vállal arra, hogy nincs semmilyen esedékessé vált és 

teljesítetlenül maradt adó, illeték vagy járulékfizetési kötelezettsége, sem a szerzői és 

szomszédos jogi közös jogkezelő szervezetek irányában felmerült, esedékessé vált és 

teljesítetlenül maradt jogdíjfizetési kötelezettsége. 

14. A kedvezményezett szavatosságot vállal arra, hogy harmadik személlyel szemben nincs 

olyan esedékessé vált és teljesítetlen fizetési vagy egyéb kötelezettsége, amelynek vele 

szemben történő végrehajtása bármely módon veszélyeztetheti a jelen szerződésben 

foglaltak teljesítését. 

15. Amennyiben a kedvezményezettnek a pályázati kérelem űrlapon, illetve az ahhoz 

csatolt dokumentációban feltüntetett adataiban, illetve nyilatkozataiban a szerződés 

megkötésének időpontjáig változás nem történt, szavatosságot vállal arra, hogy azok a 

szerződéskötés napján is hatályosak és a valóságnak megfelelnek. Változás 

bekövetkezése esetén az ÁPF IV. fejezet 18. d) pontjának rendelkezése az irányadó. 

16. A kedvezményezett a rá vonatkozó alapadatokban a szerződés megkötése után 

bekövetkező változások bejelentésére az ÁPF V. fejezet 24. pontja alapján köteles. 

mailto:info@mecenatura.mtva.hu
http://mecenatura.mediatanacs.hu/
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?mid=86
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?mid=86
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17. A könyvvizsgáló személyének változása esetén a kedvezményezett köteles benyújtani a 

támogatási szerződés 2. melléklete szerinti, aláírt egyéni könyvvizsgáló vagy 

könyvvizsgáló társaság nyilatkozatát és annak mellékleteit pdf formátumban, legkésőbb 

a végleges beszámoló benyújtásával egy időben, továbbá a beszámoló adatváltozás 

rovatában köteles jelezni a módosítást. 

18. A pályázati kérelemben feltüntetett közreműködők közül a zeneszerző és a 

szövegkönyvíró személye szabadon módosítható. 

19. Amennyiben a szerződés megkötését követően a kedvezményezett a szerződésben, 

illetve a pályázati kérelemben vállalt kötelezettségeitől kíván eltérni, köteles cégszerűen 

aláírt kérelmet benyújtani az info@mecenatura.mtva.hu címre. A kérelem feltételeire és 

tartalmára nézve az Mttv. 137.§-ának (1) bekezdése szerinti nyilvános pályázatok útján 

támogatásban részesülő kedvezményezettek teljesítési szakaszban benyújtott 

szerződésmódosítási kérelmeinek elbírálásáról szóló 294/2015. (III.24.) számú általános 

érvényű médiatanácsi döntés – illetve a szerződés hatálya alatt ugyanezen tárgyban 

aktuálisan hatályban lévő döntés – ad iránymutatást (a döntés az MTVA Mecenatúra 

Igazgatóság honlapján Szabályozás/Általános érvényű döntések menüpont alatt 

megtalálható). A kérelem elfogadhatóságáról a Médiatanács dönt. 

20. A kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem áll csőd-, 

felszámolási, végelszámolási, végrehajtási illetve a megszüntetésére irányuló egyéb 

eljárás alatt. Kötelezettséget vállal arra, hogy csőd-, felszámolási, végelszámolási, 

végrehajtási, illetve a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás felmerülése esetén az 

eljárásról az Alapot, annak felmerülésétől számított 2 napon belül az 

info@mecenatura.mtva.hu címen elektronikus levélben tájékoztatja. 

21. Amennyiben a kedvezményezett a műsorszám elkészítéséhez a jelen szerződés aláírása 

után kíván koprodukciós partnert bevonni – amely nem lehet közszolgálati 

médiaszolgáltató, valamint az MTVA –, úgy köteles a műsorszámra vonatkozóan 

koprodukciós szerződést kötni, és annak másolatát legkésőbb a végleges beszámolóval 

együtt az Alap részére megküldeni. Amennyiben a koprodukciós partner bevonásával 

összefüggésben a költségvetés, illetve a finanszírozási terv módosul, a kedvezményezett 

köteles a 294/2015.(III.24.) számú általános érvényű médiatanácsi döntés rendelkezéseit 

is figyelembe venni. A kedvezményezett koprodukciós partner bevonása esetén is csak a 

saját nevére szóló költségekkel számolhat el. 

22. A kedvezményezett hozzájárul, hogy a támogatók a műsorszám megvalósítására 

vonatkozóan más hasonló célokat szolgáló, közpénzekkel gazdálkodó szervezetekkel a 

titoktartási kötelezettség terhe mellett a feltétlenül szükséges mértékben adatokat 

közöljenek, illetve e szervezetektől adatokat kérjenek és nyilvántartsák azokat. 

 

III. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

1. Az Alap a támogatást (___________) Ft összegű elő- és (___________) Ft összegű 

utófinanszírozás formájában irányozza elő. 

2. Az elő- és utófinanszírozás folyósításának feltételei, hogy 

a. a kedvezményezett a II.20. pont szerinti nyilatkozata alapján nem áll csőd-, 

felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve a megszüntetésére irányuló 

egyéb eljárás alatt, 

mailto:info@mecenatura.mtva.hu
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=4209
mailto:info@mecenatura.mtva.hu
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b. a kedvezményezett nincs kizárva a Magyar Média Mecenatúra Program pályázati 

eljárásain való indulás lehetőségéből, kötelezettségeinek valamely más pályázati 

eljárásban történt megsértése miatt, valamint 

c. a kedvezményezettnek nincs a Médiatanáccsal, illetve más támogatási 

szerződéseiből eredően az Alappal szembeni lejárt fizetési kötelezettsége. 

3. A támogatás esedékes részletét az Alap a pályázati kérelem űrlapon rögzített, 

támogatást fogadó számlaszámra folyósítja. 

4. Az előfinanszírozás értesítés szerinti első részletének utalási határideje a jelen szerződés 

Alap általi aláírását követő 15. banki nap, míg az előfinanszírozás értesítés szerinti 

második részletét az esedékes időközi beszámoló elfogadását követő 15 banki napon 

belül, a támogatásnak az előfinanszírozás folyósítását követően fennmaradó, a 

beszámoló alapján elfogadott összegét a végleges beszámoló elfogadását követő 15 

banki napon belül utófinanszírozásként folyósítja az Alap. 

 

IV. BESZÁMOLÓ 

1. A szerződésben vállaltak teljesítéséről a kedvezményezett köteles a gyártási tervben 

meghatározott ütemezésnek megfelelően időközi beszámoló, a műsorszám befejezését 

követően végleges beszámoló, külön felhívás esetén háttérdokumentáció, illetve időközi 

beszámoló keretében beszámolni. Valamennyi beszámolót a jelen eljárás megvalósítási 

dokumentációjának részét képező ÁNYK beszámoló űrlapon (3. melléklet) kell 

benyújtani, azon megjelölve a beszámoló típusát. 

2. A beszámoló űrlapot és mellékleteit Ügyfélkapun keresztül kell beadni. 

3. A kedvezményezett a végleges beszámoló keretén belül köteles benyújtani a beszámoló 

űrlapot hiánytalanul kitöltve, csatolva a szükséges mellékleteket, a feltüntetett 

formátumokban: 

a. a szükséges, aláírt űrlap aloldalakat (pénzügyi adatok, nyilatkozat, 2 db pdf/jpeg), 

b. a költségösszesítőt (4. melléklet) (1 db xlsx), aláírt példányban is (1 db pdf/jpeg), 

c. a műsorszám adásba szerkesztésére irányuló hatályos felhasználási szerződést (1 

db pdf/jpeg), 

d. a teljes szerzői és közreműködői listát magyar és angol nyelven (doc), 

e. az elkészült műsorszám magyar és angol nyelvű leírását legfeljebb 1500 karakter 

terjedelemben (doc), 

f. a hangfelvétel következő adatait tartalmazó dokumentumot (doc): 

– mű szerzője, címe, epizód sorszáma, 

– előadó(k) neve(i), 

– a felvételt készítő hangmérnök(ök) neve(i), 

–  konferálás van/nincs (elején/végén), 

– felvétel hossza (perc:másodperc), 

– a támogatás összege, 

g. amennyiben a pályázati felhívás 3.2.7. pontjában megjelölt feltétel teljesítését 

vállalta, úgy a felhasználási szerződést, mellyel igazolja, hogy a műsorszámot 
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valamely országos vagy körzeti, analóg műsorszórású – második adásba 

szerkesztést vállaló – rádiós médiaszolgáltató részére átadta (1 db pdf/jpeg). 

4. A beszámoló részeként a végleges és teljes műsorszámot 4 példányban CD-n/DVD-n, 

audio CD, .wav formátumban, MP3 formátum esetén 44 kHz mintavételi frekvenciával, 

illetve legalább 128 kb/sec. tömörítési arányban (változó bitráta a tömörítés során nem 

használható) kell a beszámolási határidőig – postai úton vagy személyesen – az Alaphoz 

eljuttatni, az adathordozók felületét és borítóját a fájlok címével és az egyes részek 

sorszámával ellátva. 

5. A támogatási szerződés IV.3.f) pontjában megjelölt adatokat a kedvezményezett a 

Pályázati Tükör elnevezésű online felületre is köteles feltölteni. 

6. A beszámoló űrlapnak a jelen szerződés IV.3. pontjában megjelölt kötelező mellékleteit 

úgy kell csatolni, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon 

a dokumentum tartalmára, jellegére. (Az elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi 

ékezetek nélkül, az arab számok és az alulvonás jel alkalmazhatóak.) 

7. Hiánypótlásra történt felszólítás esetén a kedvezményezett az abban foglaltak szerint 

köteles az Ügyfélkapun keresztül ismét beszámoló űrlapot benyújtani, azon jelezve a 

hiánypótlás tényét és csatolva a hiánypótlási felszólításban előírtakat, adathordozók 

hiánya esetén a jelen szerződés IV.4. pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

8. A támogatók az állapotérték, a tételes költségek, valamint a közvetlen kifizetések 

együttes összegét ismerik el tényleges összköltségként. Állapotértékként kizárólag a 

pályázati kérelem kötelező mellékleteként becsatolt rádiós szövegkönyv számolható el. 

9. A kedvezményezett jogosult kérelmezni az egyes költségkategóriák összegeinek 

módosítását úgy, hogy a közvetlen kifizetések és a tételes költségek között és/vagy a 

ráfordításértékből a közvetlen kifizetések és/vagy a tételes költségek közé 

átcsoportosíthat tételeket, azzal, hogy a támogatott ráfordítási arány nem emelkedhet. 

 

V. ELLENŐRZÉS 

1. Az Alap a beszámolóban foglaltak teljesülését, továbbá a támogatás felhasználását 

bármikor – akár a kedvezményezett helyiségeiben is – jogosult ellenőrizni. 

2. Az Alap az ellenőrzés során jogosult a kedvezményezettől az elszámolás alapjául 

szolgáló költségek kimutatására háttérdokumentáció benyújtását kérni. A 

kedvezményezett az Alap erre irányuló felszólítása esetén a háttérdokumentációt 

beszámoló űrlapon – a beszámoló típusaként a háttérdokumentációt megjelölve –, a 

tételösszesítővel (5. melléklet) és az abban feltüntetett számlák/dokumentumok 

másolatával együtt, a felszólítás kézhezvételét követő 30. napig köteles Ügyfélkapun 

keresztül beküldeni. 

3. Az Alap az ellenőrzés során jogosult a kedvezményezettől időközi beszámolót kérni. A 

kedvezményezettnek az időközi beszámolót beszámoló űrlapon – a beszámoló 

típusaként az időközi beszámolót megjelölve –, az előírt mellékletekkel a felszólítás 

kézhezvételét követő 30. napig kell Ügyfélkapun keresztül (adathordozó bekérése 

esetén, az adathordozót postai úton vagy személyesen) beküldenie. 

4. A kedvezményezett által benyújtott beszámoló érvényességi, pénzügyi és tartalmi 

minősítéséről az Alap elektronikus úton, a kedvezményezett által megjelölt e-mail címre 

küldött levélben – szerződésszegés megállapítása esetén postai úton, levélben – 

nyilatkozik a kedvezményezett felé. 
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VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

1. A jelen szerződés szempontjából szerződésszegésnek minősülnek az alábbi 

körülmények: 

a. a műsorszám megvalósításának elmulasztása vagy a műsorszám nem 

szerződésszerű elkészítése, 

b. a műsorszám átadásának elmulasztása, illetőleg késedelmes teljesítése az adásba 

szerkesztést vállaló médiaszolgáltató részére, 

c. a műsorszám adásba szerkesztésének az adásba kerülési határidőn belül a 

kedvezményezettnek felróható okból történő elmaradása, 

d. az első adásba szerkesztést megelőző bemutatás a médiaszolgáltató hozzájárulása 

és/vagy a Médiatanács egyidejű tájékoztatása nélkül, 

e. a pályázatban vállalt kiegészítő kötelezettség teljesítésének elmulasztása, 

f. a műsorszám tartalmi terveire vonatkozó dokumentumokban rögzítettektől való 

eltérés, 

g. a pályázatban megjelölt szerkesztő, rendező személyének megváltoztatása, 

h. az előírtnál rövidebb, illetve hosszabb időtartamú műsorszám készítése, 

i. a Pályázati Tükör feltöltésében való együttműködés elmulasztása, 

j. a támogatás tényének előírásszerű feltüntetésének elmulasztása, 

k. a támogatás összegének a támogatási céltól eltérő, jogszabályellenes vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása, 

l. a más forrásból kapott támogatás igazolására felhasznált bizonylatok záradékolt 

összegének jelen támogatás terhére történő elszámolása, 

m. a támogatók megtévesztése, 

n. a költségvetéstől való eltérés, 

o. valamely, a szerződésben meghatározott fizetési, illetve visszafizetési 

kötelezettség teljesítésének elmulasztása, 

p. a kedvezményezett beszámolással kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése, 

ideértve a beszámolási határidők elmulasztását, valamint a háttérdokumentáció/az 

időközi beszámoló hiányát vagy szabálytalanságát is, 

q. az ellenőrzési eljárással kapcsolatos együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 

megsértése, 

r. a szerződésben előírt bármely, a támogatók felé irányuló tájékoztatási 

kötelezettség teljesítésének elmulasztása, 

s. a pályázati felhívás, a pályázat vagy a jelen szerződés kedvezményezettet kötelező 

bármely rendelkezésének megsértése. 

2. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alatt, illetve a 

szerződés VI.1. pontja szerinti szerződésszegése esetén a támogatók az alkalmazandó 

jogkövetkezményről a támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések 

jogkövetkezményeiről szóló 1205/2014.(XII.16.) számú általános érvényű médiatanácsi 

döntés – illetve a szerződés hatálya alatt ugyanezen tárgyban aktuálisan hatályban lévő 

döntés – alapján határoznak (a döntés az MTVA Mecenatúra Igazgatóság honlapján 
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Szabályozás/Általános érvényű döntések menüpont alatt megtalálható). Ennek keretében 

az Alap: 

a. a jelen szerződéstől írásban közölt jognyilatkozattal – bármely póthatáridő 

biztosítása nélkül – elállhat, és a folyósított támogatást teljes egészében kamattal 

és egyéb járulékos költséggel növelve visszakövetelheti, 

b. megtagadhatja az utófinanszírozás folyósítását, illetve annak összegét 

visszatarthatja, 

c. jogosult a támogatás összegét a műsorszám vállalt hosszának csökkenésével 

arányos mértékben csökkenteni, 

d. nem teljesítési kötbért alkalmazhat, melynek keretében az a) pontban rögzített 

jogkövetkezmény mellett a folyósított támogatást 50%-ával növelt összegben, 

kamattal és egyéb járulékos költséggel növelve visszakövetelheti, 

e. jogosult a c) pontban rögzített jogkövetkezmény alkalmazása mellett is, a 

támogatás legfeljebb 30%-áig terjedő kötbér felszámítására, 

f. az a) és b) pontokban rögzített jogkövetkezmények alkalmazása mellett is, a 

kedvezményezettet, illetve az őt képviselő személyt meghatározott időre 

kizárhatja a Magyar Média Mecenatúra Program pályázati eljárásain való indulás 

lehetőségéből. 

3. Amennyiben a kedvezményezett nem valósítja meg a műsorszámot, illetve annak 

adásba szerkesztésére neki felróható okból az adásba kerülési határidőig nem kerül sor, 

úgy az Alap eláll a támogatási szerződéstől, és a kedvezményezett köteles a folyósított 

támogatást annak 50%-ával növelt összegben visszafizetni, valamint az Alap őt 

meghatározott időre a Magyar Média Mecenatúra Program pályázati eljárásain való 

indulás lehetőségéből kizárhatja. 

4. A kötbér iránti követelést az Alap a támogatásba beszámítja, illetve a már folyósított 

támogatás esetén is érvényesíti. 

5. A kedvezményezett szerződésszegésének jogkövetkezményei a szerződés egészére 

nézve bekövetkeznek a támogatott szolgáltatás/tevékenység oszthatósága esetén is. 

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen szerződés azt követően minősül teljesítettnek, ha a kedvezményezett 

beszámolóját az Alap, illetve a Médiatanács annak ellenőrzését követően elfogadta, a 

kedvezményezett a Pályázati Tükör elnevezésű online felületre a II.9. pont szerinti 

feltöltési kötelezettségét teljesítette, illetve minden, a szerződésben foglalt 

kötelezettségének eleget tett. 

2. Amennyiben a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, köteles 

annak legkésőbb a végleges beszámoló benyújtásáig maradéktalanul eleget tenni. 

3. A jelen szerződésből eredő bármely fizetési, illetve visszafizetési kötelezettség 

határidejének elmulasztása esetén a kedvezményezett az összeget a folyósítás 

esedékességének napjától (a támogatott ráfordítási arány változásából eredő 

visszafizetési kötelezettség esetében a beszámoló benyújtásának napjától, de legkésőbb 

a beszámolási határidőtől) a megfizetésig számított, a Ptk.-ban meghatározott mértékű 

kamattal és késedelmi kamattal növelten, egy összegben tartozik visszafizetni a 

felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. 

http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=4209
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4. A jelen szerződésből fakadó fizetési, illetve visszafizetési kötelezettség a Magyar 

Államkincstár által vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlára 

teljesítendő. 

5. Amennyiben a támogatási szerződés hatálya alatt a kedvezményezettre vonatkozó 

adatokban vagy a pályázatban vállaltakhoz képest olyan változás következik be, amely 

következtében a kedvezményezett/pályázat már nem felel meg a pályázati felhívás 

feltételeinek, az Alap a szerződéstől elállhat. 

6. Ha a támogatás céljának jelen szerződés szerinti megvalósítása olyan okból válik 

lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, az Alap jogkövetkezmény alkalmazása 

nélkül megszünteti a támogatási szerződést. Amennyiben a lehetetlenülés a 

kedvezményezett érdekkörében merül fel, a kedvezményezett a lehetetlenülés tényéről 

és okáról késedelem nélkül köteles a támogatókat értesíteni az 

info@mecenatura.mtva.hu e-mail címen, valamint köteles a támogatás terhére történő 

valamennyi kifizetést azonnal leállítani, a támogatóknak a támogatás fel nem használt 

részét haladéktalanul visszautalni, és a felhasznált támogatásról a meghiúsulás okának 

felmerülésétől számított 30. napig a végleges beszámolót benyújtani a jelen szerződés 

IV. pontjában rögzítettek szerint. 

7. A kedvezményezett teljesítési kötelezettségének elévülését megszakítja a 

kedvezményezettnek küldött értesítés, teljesítésre vonatkozó felhívás vagy bármely adat 

szolgáltatására történő felszólítás. 

8. A jelen szerződés csak mellékleteivel együtt érvényes. Amennyiben valamely 

mellékletként csatolt okirat hitelességéhez szükséges, a szerződő felek képviselői az 

okiratot kézjegyükkel látják el. A jelen szerződés feltételei érvényesen csak írásban 

módosíthatók. Jelen szerződésben foglalt rendelkezések a jogviszony valamennyi 

feltételét rögzítik. A szerződésbe nem foglalt nyilatkozatok és megállapodások a 

szerződés aláírásával hatályukat vesztik. 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból származó 

jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, békés úton próbálják meg rendezni, ha erre nincs 

lehetőség, úgy a jelen jogviszonyból eredő jogvita elbírálására kikötik a Budapesti II. és 

III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

10. A jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Mttv., valamint az egyéb 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

11. A felek megállapodnak, hogy az Alap bármely felhívása, tájékoztatása, illetve értesítése 

e-mail címre küldött levél esetében az elküldéstől számított 8. napon, míg ajánlott 

postai küldemény esetében annak másodszori sikertelen kézbesítésétől számított 8. 

napon kézbesítettnek tekintendő. 

12. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mecenatura.mtva.hu
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Kelt: Budapest, ______________________________ 

 

 

támogatók képviseletében:     kedvezményezett képviseletében: 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

________________________________   ____________________________ 

dr. Kocsis Noémi 

mecenatúra igazgató      képviselő aláírása 

 

____________________________ 

képviselő aláírásának kelte 

________________________________    

Fulmer Lászlóné 

mb. gazdasági igazgató 

 

 

Mellékletek: 

A pályázati dokumentáció részeként: 

ÁPF, pályázati felhívás, pályázat, értesítés 

 

A szerződéskötéshez szükséges dokumentáció részeként: 

1. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

1.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén 

1.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén 

2. melléklet: de minimis nyilatkozat 

 

A megvalósítási dokumentáció részeként: 

3. melléklet: Beszámoló űrlap 

4. melléklet: Költségösszesítő 

5. melléklet: Tételösszesítő 


