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TTÁÁMMOO GGAATT ÁÁSSII   SS ZZEE RR ZZŐŐDDÉÉSS   

DARGAYATTILA2014 

amely létrejött egyrészről a  

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (1016 Budapest, Naphegy tér 1.)  

képviseli: dr. Néder Sarolta támogatási vezérigazgató-helyettes (elsőhelyi aláíró) és  

Nagy Attila gazdasági vezérigazgató-helyettes (másodhelyi aláíró)  

a továbbiakban: „Alap”, 

másrészről 

név: ………………….. 

székhely: …………………… 

cégjegyzék-, nyilvántartási szám: …………………… 

a Nemzeti Filmiroda nyilvántartási száma: ……………………… 

képviseli: …………………………………. 

a továbbiakban: „kedvezményezett”(mint filmelőállító) 

között, az alulírott helyen, napon és feltételek szerint:  

 

 

PREAMBULUM 

 

A Médiatanács, mint a pályázat kiírója a közszolgálati célú műsorszámok 

létrehozatalához, és a nézők számára minél szélesebb körben történő eljuttatásához 

fűződő közérdek megvalósítása érdekében kezelői jogkörében eljárva felhatalmazta az 

Alapot a jelen szerződés tárgya szerinti pályázati eljárás lefolytatására. A pályázati 

eljárás célja az Mttv-ben, illetve a Közszolgálati Kódexben rögzített közszolgálati elvek 

és normák alapján maradandó kulturális értéket képviselő filmalkotások gyártásának 

támogatása. 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

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

címmel filmalkotás készítése érdekében a pályázati felhívásra az 

_______________________ iktatószám alatt pályázatot nyújtott be, amely filmalkotás 

elsőként történő bemutatására valamely magyarországi lineáris közszolgálati, vagy 

magyarországi országos földfelszíni, vagy lineáris műholdas médiaszolgáltató (a 

továbbiakban: médiaszolgáltató) vásárlási szándéknyilatkozatot tett. A pályázatot a 

Médiatanács nyertessé nyilvánította. A pályázat a nyilvános pályázati felhívás és az 

„Általános Pályázati Feltételek” (a továbbiakban: ÁPF), valamint a támogatás 
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elnyeréséről szóló értesítés és annak mellékletei (a továbbiakban együtt a jelen 

szerződés alkalmazásában: „értesítés”) jelen szerződés részét és mellékletét képezi.  

2. A támogatás elnyeréséről szóló értesítésben a Médiatanács meghatározta a támogatás 

előfinanszírozásként kifizetésre kerülő összegét, és a pályázati felhívás 6.4. pontjában 

rögzített költségkategóriák összegeit. 

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

rendelkezések ugyanazzal a tartalommal irányadóak a jelen szerződésben is. 

4. A Médiatanács az Alap útján (a továbbiakban együtt a jelen szerződés alkalmazásában 

”támogatók”) (___________) Ft összegű vissza nem térítendő támogatást („támogatás”) 

nyújtanak a kedvezményezett számára a filmalkotás elkészítéséhez elő– és 

utófinanszírozás formájában, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. A 

támogatók fenntartják a jogot a támogatás visszakövetelésére a jelen szerződésben 

meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. 

 

II. A KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a filmalkotást a jelen szerződés 

hatálya alatt mindvégig a pályázati felhívásban, a pályázatban vállalt és a Médiatanács 

által elismert adatoknak, a mellékletként benyújtott rendezői koncepcióban, a 

treatmentben, illetve jelen támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően készíti el. 

2. A kedvezményezett a jelen szerződés aláírását megelőzően átadta az Alapnak a 

könyvvizsgáló nyilatkozatát, (1. melléklet), amely szerint a jelen szerződésben rögzített 

feladatok ellátására a könyvvizsgálóval szerződést kötött. 

3. A kedvezményezett köteles a filmalkotást az 1.1. pontban meghatározott 

médiaszolgáltatónak felhasználási szerződés keretében átadni, annak érdekében, hogy a 

szerződés Preambuluma szerinti közérdekű cél mind hatékonyabban valósulhasson meg. 

A kedvezményezett köteles a filmalkotást legkésőbb 2015. december 31-éig elkészíteni 

(befejezési határidő) és azt felhasználási szerződés keretében a bemutatást vállaló 

médiaszolgáltatónak átadni, 

4. A kedvezményezett a támogatott filmalkotás legelején önálló felirattáblán köteles 

feltüntetni, hogy az alkotás „a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának 

támogatásával készült”. Itt köteles megjeleníteni a Magyar Média Mecenatúra arculati 

elemét is (amely letölthető a http://tamogatas.mtva.hu/ honlapról). Ugyanezen formában 

köteles a kedvezményezett a támogatás tényének feltüntetésére a filmalkotás végén és a 

filmalkotással kapcsolatos valamennyi promóciós anyagban, média-megjelenésben 

(szórólap, plakát, DVD borító), valamint a támogatás tényét megemlíteni és a támogató 

szervet megnevezni minden interjúban, amely a készülő vagy már befejezett alkotással 

kapcsolatos. 

5. A kedvezményezett – ha ezt számára a Médiatanács előírta – a jelen szerződés aláírását 

megelőzően  

http://tamogatas.mtva.hu/
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a. a szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi, a kedvezményezett számlavezető 

hitelintézete által kibocsátott számlakivonattal vagy igazolással, vagy  

b. a kedvezményezett és valamely ügynökség, támogató, szponzor, koprodukciós partner 

– amely nem lehet sem az MTVA sem közszolgálati médiaszolgáltató – között létrejött 

és hatályos, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződéssel 

igazolta, hogy rendelkezésére áll az értesítésben rögzített saját forrás összege. 

6. A kedvezményezett szavatosságot vállal arra, hogy a pályázatában feltüntetett 

adataiban, illetve nyilatkozataiban a szerződéskötés napjáig nem következett be 

változás, azok a szerződéskötés napján is hatályosak, a valóságnak megfelelnek.  

7. A kedvezményezett, amennyiben adataiban a pályázat benyújtását követően változás 

következett be, úgy a jelen szerződés aláírását megelőzően átadta 30 napnál nem 

régebbi eredeti, hatályos jogi alapdokumentumát. 

8. A kedvezményezett, amennyiben tulajdonosi szerkezetében társaság is szerepel, úgy a 

jelen szerződés aláírását megelőzően átadta a társaság magánszemélyig lebontott 

cégkivonatait – külföldi cég esetében annak hiteles fordítását – eredeti példányban. 

9. A kedvezményezett, amennyiben cégjegyzékben nem szereplő egyéb szervezet, a jelen 

szerződés aláírását megelőzően átadta a hatályos jogi alapdokumentumának 30 napnál 

nem régebbi eredeti, hatályos példányát. 

10. 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. 

11. 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. 

12. A kedvezményezett hozzájárul, hogy a támogatók a filmalkotás 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. 

13. A kedvezményezett vállalja, hogy a filmalkotás I.1. pont szerinti médiaszolgáltató 

műsorában történő bemutatásának időpontjáról az utolsó rész bemutatását követő 30 

napon belül az Alapot írásban tájékoztatja. 

14. A kedvezményezett vállalja, hogy együttműködik a pályázatok nyomon követése 

céljából a Médiatanács által létrehozott Pályázati Tükör elnevezésű online felület 

feltöltésében, (http://mecenatura.mediatanacs.hu/) melynek keretében adatot szolgáltat, 

referencia anyagot küld, interjút ad, biztosítva egyidejűleg az azok nyilvánossághoz 

való közvetítéséhez szükséges felhasználási engedélyeket. 

http://mecenatura.mediatanacs.hu/
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15. A kedvezményezett a jelen szerződés aláírását megelőzően igazolta, hogy nincs 

elmulasztott kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettsége a sajtótermékek 

kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. 

rendelt alapján. 

16. Amennyiben a kedvezményezett közvetett támogatást vesz igénybe, úgy tudomásul 

veszi, hogy rá az Mktv. hatálya is kiterjed különös tekintettel a törvényben rögzített 

kulturális követelményekre. 

17. A kedvezményezett vállalja, hogy az EK Bizottság 2012/21/EU számú határozatának 

(továbbiakban Határozat) 5. cikk (9) bekezdésének való megfelelés érdekében speciális, 

elkülönített elszámolást vezet, és mindazon dokumentumokat, amelyek a támogatás 

Határozattal való összeegyeztethetőségét alátámasztják, a támogatás odaítélésétől 

számított 10 évig megőrzi. 

18. A kedvezményezett szavatol azért, hogy a Határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja 

értelmében az ellentételezés mértéke feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 

millió eurót. 

19. A kedvezményezett szavatosságot vállal arra, hogy a támogatás mértéke nem haladja 

meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével 

kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek 

különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-

rész alapján várható ésszerű profitot is. Amennyiben a kedvezményezett a Határozat 5. 

cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, úgy a 

túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem 

haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció 

átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás 

összegéből. 

20. Amennyiben a kedvezményezett a filmalkotás elkészítéséhez a jelen szerződés aláírása 

után kíván koprodukciós partnert bevonni – amely nem lehet sem az MTVA, sem 

közszolgálati médiaszolgáltató – , úgy köteles a koprodukciós partnerrel és a 

támogatókkal haladéktalanul megállapodni, és koprodukciós szerződésben – a jelen 

szerződés rendelkezéseire is figyelemmel – rögzíteni a szerződő felek filmalkotásra 

vonatkozó jogait és kötelezettségeit. Amennyiben a koprodukciós partner a 

műsorszámban való részvételét jelezni kívánja, úgy a „Készült a(z) ……. 

együttműködésével” szöveget kell bemondani. A koprodukciós szerződés egy eredeti 

példányát az aláírást követő 30 napon belül köteles az Alap részére megküldeni. 

21. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy támogatásban nem részesülhet az a 

vállalkozás, amelynek közvetett és közvetlen tulajdonosi háttere annak valamennyi 

tulajdonosáig (természetes személyig vagy további tulajdonossal nem rendelkező 

vállalkozás esetén az utolsó tulajdonos személyéig lebontva) nem állapítható meg, nem 

vezethető le. A Médiatanács a pályázatot kizárja az eljárásból, valamint a 

kedvezményezetett és az őt képviselő személyt meghatározott időre kizárhatja az Alap 

pályázati eljárásaiban való részvételből. 
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III. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

1. A támogatás folyósításának általános feltételei figyelemmel a III.3. pontra is, hogy a 

kedvezményezett(nek):  

a. nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve a megszüntetésére 

irányuló egyéb eljárás alatt,   

b. kötelezettségeinek valamely korábbi pályázati eljárásban történt megsértése miatt 

nincs kizárva az Alap forrásai terhére kiírandó pályázati eljárásokon való részvétel 

lehetőségéből, továbbá 

c. nincs a Médiatanáccsal, illetve a támogatási szerződésekből eredően az Alappal 

szembeni lejárt fizetési kötelezettsége. 

2. A támogatás esedékes részletét a támogatók a kérelemben megjelölt, támogatást fogadó 

számlára utalják át. A kedvezményezett a jelen szerződés hatálya alatt mindvégig 

köteles a filmalkotás megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlást 

egyértelműen és azonosíthatóan kezelni figyelemmel a II.18. pontra. 

3. A támogatók az előfinanszírozást a jelen szerződés keltét követő 10 munkanapon belül 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően utalják át a kedvezményezettnek. 

4. A támogatók az utófinanszírozást a beszámoló jelen szerződés IV. 9. pont szerinti 

elfogadását követően, a III.1. b)-c). pontban foglalt feltételek teljesülése esetén - az azt 

követő 10 munkanapon belül a hatályos jogszabályoknak megfelelően utalják át a 

kedvezményezettnek. 

5. A kedvezményezett a támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott 

kifizetések számláit, dokumentumait illetve bizonylatait nem vonhatja be, a jelen 

támogatásból fedezett kifizetések bizonylatait más támogatások felhasználásának 

igazolásához nem használhatja fel. 

 

IV. BESZÁMOLÓ 

1. A kedvezményezett köteles a filmalkotás elkészítéséről szóló beszámolólapot 

(„beszámolólap” a http://tamogatas.mtva.hu/ honlapról letölthető formanyomtatvány) 

(2. melléklet) a IV.7. pont szerinti formában kiállítani a IV.8. pontban megjelölt 

mellékletekkel együtt, és legkésőbb 2016. február 15-éig az Alaphoz eljuttatni 

(„beszámolási határidő”). 

2. A támogatók a filmalkotást a pályázati felhívás 5.1. pontjában megfogalmazott 

feltételek együttes teljesülése esetén tekintik megvalósultnak. 

3. A kedvezményezett köteles a jelen szerződésben, illetve a szerződés részét és 

mellékletét képező dokumentumokban feltüntetett adataiban bekövetkező bármely 

változásról az Alap Támogatási terület honlapjának (http://tamogatas.mtva.hu/) 

dokumentumtárában található „Változás bejelentő nyomtatvány” kitöltésével és 

http://tamogatas.mtva.hu/
http://tamogatas.mtva.hu/
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benyújtásával, de legkésőbb a beszámolólapon írásban tájékoztatni a támogatókat, 

csatolva az ott előírt mellékleteket. 

4. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az elkészült filmalkotást a bírálóbizottság a 

pályázati felhívás szerinti beszámolási határidőt követően megtekinti és véleményezi a 

tekintetben, hogy valóban megfelelnek-e az Mttv. 83. §-ában meghatározott 

közszolgálati céloknak, továbbá a Közszolgálati Kódexben rögzített minőségi 

elvárásoknak, elveknek és színvonalnak, valamint a pályázatban vállalt és a támogatási 

szerződésben rögzített költségtervnek.  

5. A kedvezményezett a beszámoló keretében köteles benyújtani az általa a 

médiaszolgáltatóval kötött a bemutatásra irányuló, hatályos teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt felhasználási szerződést, amely alapján a médiaszolgáltató azt 

vállalja, hogy legkésőbb 2016. december 31-éig („bemutatási határidő”) bemutatja a 

filmalkotást. 

6. A támogatók a filmalkotás esetében a ráfordításérték, az állapotérték a tételes költségek, 

valamint a közvetlen kifizetések összegét ismerik el tényleges összköltségként. A 

kedvezményezett a közvetlen kifizetések, a tételes költségek és/vagy a ráfordításérték 

bírálóbizottsági ajánlás alapján készült értesítésben foglalt összegeitől indokolt esetben 

eltérhet és – a megítélt támogatás összegének és a támogatott ráfordítási arány 

százalékos mértékének változatlansága mellett – jogosult kérelmezni az egyes 

költségkategóriák összegeinek módosítását úgy, hogy a tételes költségekből és/vagy a 

ráfordításértékből a közvetlen kifizetések közé átcsoportosíthat tételeket. 

7. A beszámoló akkor fogadható el, ha a kedvezményezett 

a. az elkészült és befejezettnek minősített kópiát a IV.4. pontban megjelölt 

minőségben és darabszámban benyújtotta, és 

b. a beszámolólapot és a költségösszesítőt (2.A melléklet) hiánytalanul és 

megfelelően kitöltve, aláírva nyújtotta be, - hiánypótlásra történt felszólítás esetén 

csatolva az abban előírt valamennyi dokumentumot -,  
c. amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik - akkor a különbözet 

visszafizetésére irányuló kötelezettség teljesítésre került, és 

d. az erre való felszólítás esetén az előírt „háttérdokumentáció” (2.B. melléklet) is 

benyújtásra került, 

e. teljesítette a II.14. pont szerinti kötelezettségét 

8. A beszámolólaphoz a kedvezményezettnek a következő mellékleteket kell csatolnia: 

a. a teljes filmalkotást digitálisan rögzített formában, hét példányban, (6 példány 

DVD és 1 példány Blu-Ray) a pályázati felhívás 1.1.5. pont szerinti HD 

minőségben, 

b. a filmalkotás szövegkönyvét, dokumentum formátumban, cd-re kiírva, 

c. legalább öt werkfotót, JPEG formátumban, legalább 600 pixel szélességben, cd-re 

kiírva (csatolva a hozzájuk kapcsolódó felhasználási nyilatkozatot), amelyeket a 

Pályázati Tükör elnevezésű online felületre is feltölt, 
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d. magyar és angol nyelven a teljes szerzői és közreműködői listát, valamint a 

felhasznált zenék teljes listáját (zenefelállítás) dokumentum formátumban, cd-re 

kiírva, 

e. legfeljebb 1500 karakter terjedelemben az elkészült filmalkotás magyar és angol 

nyelvű leírását, dokumentum formátumban, cd-re kiírva, 

f. filmtrailert (filmelőzetest),  

g. a jelen szerződéssel támogatott filmalkotásra vonatkozó igazolást, melynek 

értelmében a kedvezményezett eleget tett archiválási kötelezettségének, 

h. a bemutatásra irányuló, hatályos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

felhasználási szerződést, amely szerint a médiaszolgáltató vállalja, hogy 

legkésőbb a bemutatási határidőig bemutatja a filmalkotást, 

i. amennyiben a pályázati felhívás 1.3.7. pontjában megjelölt valamely feltétel 

teljesítését vállalta, úgy köteles csatolni a pályázati felhívás 5.1. g), h), i) pontja 

alapján: 

– az angol nyelvű vagy angol feliratos fesztiválszereplésre alkalmas 1.1.4. pont 

szerinti HD minőségű kópiát; 

– annak igazolását, hogy az elkészült filmalkotást valamely lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató részére, illetve a közművelődési, 

közoktatási tartalmat közvetítő online tartalomszolgáltató részére a filmalkotás 

első bemutatását követően bemutatásra alkalmas formában felhasználási szerződés 

keretében átadta; 

– valamely magyarországi audiovizuális helyi, illetve közösségi 

médiaszolgáltatóval, mint második bemutató médiaszolgáltatóval kötött, a 

bemutatásra irányuló hatályos, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

felhasználási szerződést; 

9. A kedvezményezett által benyújtott beszámoló pénzügyi és tartalmi minősítéséről az 

Alap írásban nyilatkozik a kedvezményezettnek. 

 

V. ELLENŐRZÉS 

1. Az Alap a beszámolóban foglaltak teljesülését, továbbá szerződésszegésre utaló 

körülmény esetén a filmalkotás megvalósítását, a felmerült költségek felhasználását 

bármikor, – akár a kedvezményezett helyiségeiben a helyszínen 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 a 

felszólítás kézhezvételét követő 20. munkanapig köteles az Alapnak eljuttatni. 

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

kedvezményezettnek az időközi jelentést a beszámoló szerkezetének megfelelően, az 

előírt formában és mellékletekkel kell benyújtania az Alapnak a felszólítás kézhezvételét 

követő 20. munkanapig. 
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VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

1. A jelen szerződés szempontjából szerződésszegésnek minősülnek az alábbi 

körülmények: 

a. a támogatásnak a pályázati felhívás rendelkezéseitől eltérő felhasználása,  

b. a más forrásból kapott támogatás igazolására már felhasznált bizonylatok jelen 

támogatás terhére történő elszámolása,  

c. a kedvezményezett valamely, a szerződésben meghatározott fizetési, illetve 

visszafizetési kötelezettségének elmulasztása, 

d. a beszámolással kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése, ideértve a 

beszámolási határidő mulasztást, a háttérdokumentáció, az időközi jelentés 

hiányát, vagy szabálytalanságát, 

e. az ellenőrzési eljárással kapcsolatos együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 

megsértése, 

f. a filmalkotás elkészítésének, az adáskész kópia benyújtásának elmulasztása vagy 

ezek nem szerződésszerű teljesítése, 

g. a jelen szerződés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása, valótlan 

adatok közlése,  

h. a filmelőállítónak az Mktv.28. § szerinti nyilvántartásból való törlése, 

i. a filmalkotás I. 1. pont szerinti médiaszolgáltató részére történő átadásának 

elmulasztása, 

j. a támogatók tájékoztatásának elmaradása a filmalkotás I.1. pont szerinti 

médiaszolgáltató műsorában történő bemutatásának időpontjáról,  

k. a II.4., vagy a II.14. pont nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, 

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

bármely rendelkezése, vagy a kedvezményezett szavatossági nyilatkozatának 

megsértése. 

2. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés VI.1. pontja szerinti 

szerződésszegése esetén a támogatók  

a. a jelen szerződéstől írásban közölt jognyilatkozattal – bármely póthatáridő 

biztosítása nélkül – elállhatnak, és a folyósított támogatást teljes egészében 

kamattal és egyéb járulékos költséggel visszakövetelhetik, vagy 

b. a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatják, és a folyósított támogatást 

részben vagy egészben kamattal és egyéb járulékos költséggel visszakövetelhetik, 

vagy 

c. jogosultak nem teljesítési kötbért alkalmazni, a folyósított támogatást 50%-ával 

növelt összegben, kamattal és egyéb járulékos költséggel visszakövetelni, és/vagy 

d. jogosultak – az a) vagy b) pontokban rögzített szankciók alkalmazása mellett is –

legfeljebb a támogatás 30%-ig terjedő kötbér felszámítására. A kötbért a 

támogatók késedelem, vagy egyéb szerződésszegés esetén is jogosultak követelni, 
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e. megállapíthatják – az a), b) vagy c) pontokban rögzített szankciók alkalmazása 

mellett is –, hogy a szerződésszegés esetén a Médiatanács a kedvezményezetett és 

az őt képviselő személyt meghatározott időre kizárhatja az Alap pályázati 

eljárásaiban való részvételből.  

3. A támogatott szolgáltatás/tevékenység oszthatósága esetén, a kedvezményezett 

szerződésszegésének jogkövetkezményei a szerződés egészére nézve bekövetkeznek, és 

a szerződésszegésből fakadó jogok az egész szerződésre gyakorolhatók.  

4. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valósítja meg a 

filmalkotást, illetve annak bemutatására a bemutatási határidőig a neki felróható okból 

nem kerül sor, úgy a támogatók elállnak a támogatási szerződéstől és a kedvezményezett 

köteles a folyósított támogatást annak 50%-ával növelt összegben visszafizetni.  

5. A támogatók kötbér iránti követelését az Alap a támogatással szemben beszámítással 

érvényesíti, az Alap a kötbérigényt a már folyósított támogatás esetén is érvényesítheti.  

6. A jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségek a Magyar Államkincstár által 

vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlára teljesítendők. 

7. A jelen szerződés VI. pontjából eredő bármely fizetési kötelezettség (kivéve a 

kedvezményezettnek a támogatott ráfordítási arány változása esetén keletkező 

visszafizetési kötelezettségét, illetve a kötbérfizetési kötelezettségét) határidejének 

elmulasztása esetén a kedvezményezett a visszakövetelt összeget a folyósítás napjától a 

megfizetésig számított, a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű kamattal és 

késedelmi kamattal növelten, egyösszegben tartozik visszafizetni a felszólítás 

kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.  

 

VII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

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

szerződés tárgyát képező filmalkotást megvalósította, és bemutatásra alkalmas 

formában a bemutatásra felhasználási szerződést kötött I.1. pont. szerinti 

médiaszolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a filmalkotás megvalósulásáról szóló 

beszámolási kötelezettségének a beszámolási határidőben eleget tett, a beszámolót az 

Alap megfelelő ellenőrzését követően elfogadta, illetve a kedvezményezett minden a 

szerződésben foglalt kötelezettségének eleget tett. 

2. Az elévülést megszakítja a kedvezményezettnek küldött értesítés, teljesítésre vonatkozó 

felhívás vagy bármely adat szolgáltatására történő felszólítás 

3. Ha a filmalkotás jelen szerződés szerinti megvalósítása olyan okból válik lehetetlenné, 

amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A kedvezményezett ez esetben 

köteles a támogatás terhére történő valamennyi kifizetést azonnal leállítani, a 

támogatóknak a támogatás fel nem használt részét haladéktalanul visszautalni és a 

filmalkotás készültségi fokáról, valamint a felhasznált támogatásról a meghiúsulás 
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okának felmerülésétől számított 30. napig a beszámolólapot a IV.7. pontban 

foglaltaknak megfelelően benyújtani, valamint a meghiúsulás okáról, a filmalkotás 

készültségi fokáról, állapotáról szóló nyilatkozatát csatolva a támogatóknak elszámolni. 

4. A támogatásért sem a támogatók, sem a közszolgálati médiaszolgáltatók, sem más 

harmadik személy a filmalkotás tekintetében semmilyen – e szerződésben 

meghatározottaktól eltérő – jogot nem szerez. 

5. 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 szerződés valamennyi 

feltételét rögzítik. A szerződésbe nem foglalt nyilatkozatok és megállapodások a 

szerződés aláírásával hatályukat vesztik. 

6. 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. 

7. A jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Mttv. és az Mktv. 

valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

8. Felek megállapodnak, hogy az Alap bármely felhívása, tájékoztatása illetve értesítése 

annak másodszori sikertelen postai úton történő kézbesítésétől számított 5. 

munkanapon kézbesítettnek tekintendő. 

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

megegyezőt átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Budapest, ______________________________ 

 

támogatók képviseletében:     kedvezményezett képviseletében: 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

 

________________________________            ______________________________ 

Dr. Néder Sarolta támogatási vezérigazgató-helyettes   képviselő aláírása 

(elsőhelyi aláíró) 

      

  _____________________________ 

képviselő aláírásának kelte 
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______________________________________  

Nagy Attila gazdasági vezérigazgató-helyettes 

(másodhelyi aláíró)  

 

Mellékletek: 

ÁPF, Pályázati Felhívás, Pályázat, értesítés 

Okirat a Pályázatben megjelölt számlá(ko)n rendelkezésre álló összegről 

1. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

2. melléklet: beszámolólap 

2.A melléklet: költségösszesítő 

2.B melléklet: költségösszesítő (Háttérdokumentáció) 


