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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

KMUSZ2013 

 

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:      

lakcím/székhely:    

vállalkozói igazolvány száma / cégjegyzékszám /  

támogatást fogadó számlaszám: 

nyilvántartásba vételt igazoló okirat száma:  

képviseli:     

a médiaszolgáltatói jogosultság állandó megnevezése:  

a továbbiakban: „kedvezményezett” 

között, az alulírott helyen, napon és feltételek szerint:  

 

PREAMBULUM 

 

A Médiatanács, mint a pályázat kiírója kezelői jogkörében eljárva felhatalmazta az Alapot a 

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

magyarországi közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók folyamatos, a törvényi 

kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható működését 

biztosító, és a digitális átállását elősegítő, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai 

háttér kialakításának támogatása (a továbbiakban: műszaki fejlesztés). 

 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. A kedvezményezett a pályázati eljárásban ____________________________ iktatószám alatt 

pályázatot nyújtott be, melyet a Médiatanács nyertessé nyilvánított. A pályázati kérelem, a 

nyilvános pályázati felhívás és az „Általános Pályázati Feltételek” (a továbbiakban: ÁPF), 

valamint az elnyert támogatás (a továbbiakban: „támogatás”) elnyeréséről szóló értesítés és 

annak mellékletei (a továbbiakban együtt: „értesítés”) jelen szerződés részét és mellékletét 

képezik.  
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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 együtt a jelen szerződés alkalmazásában 

”támogatók”) a kedvezményezett számára a műszaki fejlesztés lebonyolításához összesen 

_______________ azaz (__________________________) Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatást nyújtanak 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. 

4. A jelen szerződés alapján a kedvezményezett az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelete hatálya 

alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül. (“De Minimis Nyilatkozat”) 

(1. melléklet). 

 

II. A KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A kedvezményezett köteles a műszaki fejlesztést a pályázati felhívás 1.1.5. pontjában rögzített 

határidőig megvalósítani és a támogatás felhasználásáról szóló készrejelentést elkészíteni, 

elszámolni, majd az azt követő 3 éves fenntartási időszakban (a továbbiakban: „fenntartási 

időszak”) mindvégig a pályázati felhívás, a pályázati kérelem, valamint jelen szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően fenntartani. 

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

megelőzően, a pályázati kérelemben jelzett módon igazolta, hogy rendelkezésére áll az 

értesítésben rögzített saját forrás összege. 

3. A kedvezményezett szavatosságot vállal, hogy a pályázati kérelemben, illetve az ahhoz csatolt 

dokumentációban feltüntetett adataiban, illetve nyilatkozataiban a szerződéskötés napjáig nem 

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

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

teljesítetlenül maradt adó, illeték vagy járulékfizetési kötelezettsége, illetve a közös jogkezelő 

szervezetek irányában felmerült, esedékessé vált és teljesítetlenül maradt jogdíjfizetési 

kötelezettsége. 

5. 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.  

6. A kedvezményezett szavatosságot vállal arra, hogy a műszaki fejlesztés tárgyát képező 

eszközök, berendezések a műszaki fejlesztés megvalósulását követő 3 évig – illetve 

amennyiben a műszaki fejlesztés tárgyát képező eszköz, berendezés jogszabályban, illetve 
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szabványban meghatározott maximális üzemideje ennél rövidebb, úgy ennek megfelelő ideig – 

kizárólag és kifejezetten a pályázatban meghatározott célra kerülnek felhasználásra és 

üzemeltetésre. A kedvezményezett a műszaki fejlesztés tárgyát képező eszközök, berendezések 

harmadik személy részére történő elidegenítésére a fenntartási időszakon belül nem jogosult. A 

fenti kötelezettségek teljesítését a fenntartási időszak alatt az Alap a helyszínen is jogosult 

ellenőrizni, ehhez a kedvezményezett köteles minden segítséget megadni. 

7. A kedvezményezett vállalja, hogy a médiaszolgáltatása a pályázat benyújtásától kezdődően a 

fenntartási időszak utolsó napjáig megszakítás nélkül megfelel a közösségi médiaszolgáltatás 

feltételeinek és médiaszolgáltatási jogosultságát ebbéli minőségében folyamatosan gyakorolja. 

8. A kedvezményezett - amennyiben a jelen szerződés megkötése előtt arról nyilatkozott írásban, 

hogy a megítélt támogatás elszámolásához könyvvizsgáló közreműködését veszi igénybe - a 

jelen szerződés aláírását megelőzően átadta az Alapnak a könyvvizsgáló nyilatkozatát 

(„könyvvizsgálói nyilatkozat”), mely szerint a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátására 

szerződést kötöttek, és amely a jelen szerződés részét és mellékletét képezi. 

9. A kedvezményezett hozzájárul, hogy a támogatók a fejlesztés 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. A támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett(nek): 

a) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve a megszüntetésére 

irányuló egyéb eljárás alatt, 

b) a pályázat benyújtása óta megszakítás nélkül, folyamatosan fenntartja és gyakorolja a 

közösségi médiaszolgáltatási tevékenységét, 

c) kötelezettségeinek valamely korábbi eljárásban történt megsértése miatt nincs kizárva 

az Alap forrásai terhére kiírandó eljárásokon való részvétel lehetőségéből, 

d) nincs a Médiatanáccsal, illetve a támogatási szerződésekből eredően az Alappal 

szembeni lejárt fizetési kötelezettsége. 

2. A támogatás esedékes részletét a támogatók a pályázati kérelemben és jelen szerződésben 

megjelölt támogatást fogadó számlaszámra folyósítják. A kedvezményezett jelen szerződés 

hatálya alatt mindvégig köteles a műszaki fejlesztés megvalósításával összefüggő valamennyi 

pénzáramlást egyértelműen és azonosíthatóan kezelni. 

3. A támogatók az előfinanszírozást a jelen szerződés keltét követő 10. munkanapig utalják át a 

kedvezményezettnek. 
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4. A támogatók az utófinanszírozást a készrejelentés („készrejelentés”) (2. melléklet) elfogadását 

követően, az azt követő 10 munkanapon belül a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

utalják át a kedvezményezettnek, amennyiben az megfelel a III.1 pontban foglalt feltételeknek. 

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. KÉSZREJELENTÉS 

 

1. A kedvezményezett köteles a műszaki fejlesztés megvalósulásáról szóló készrejelentőlapot 

(„készrejelentőlap” a http://tamogatas.mtva.hu/ honlapról letölthető formanyomtatvány) (2. 

melléklet) a IV. 4. pont szerinti formában kiállítani, és legkésőbb a jelen szerződés létrejöttét 

követő 150 napon belül az Alapnak benyújtani („készrejelentési határidő”). A készrejelentési 

határidő nem módosítható. 

2. A támogatók a műszaki fejlesztést a pályázati felhívás 2.5.1. 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 benyújtásával, de legkésőbb a 

beszámolólapon írásban tájékoztatni a támogatókat, csatolva az ott előírt mellékleteket. 

4. A készrejelentés akkor fogadható el, ha a kedvezményezett  

a.) a készrejelentőlapot valamint a költségösszesítőt (2.A, illetőleg ha a 

kedvezményezett nem alkalmaz könyvvizsgálót 2.B melléklet) hiánytalanul és 

megfelelően kitöltve, aláírva a megadott határidőn belül nyújtotta be, – 

hiánypótlásra történt felszólítás esetén csatolva az abban előírt valamennyi 

dokumentumot –, 

b.) amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik akkor a különbözet 

visszafizetésére irányuló kötelezettség teljesítésre került, és  

c.) könyvvizsgáló alkalmazásakor az erre való felszólítás esetén az előírt 

„háttérdokumentáció” (2.B melléklet) is benyújtásra került. 

5. Amennyiben a kedvezményezett nem alkalmaz könyvvizsgálót, a készrejelentés 

érvényességének további feltétele, hogy a kedvezményezett a készrejelentés ellenőrzése során, 

az Alap ellenőrzési egységével egyeztetett időpontban, az Alap működési helyén bemutassa 

azokat az eredeti számlákat, dokumentumokat illetve bizonylatokat (továbbiakban együtt: 

bizonylat), amelyeket a támogatás felhasználása során elszámolt azzal, hogy a 

kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Alap valamennyi bizonylatra felülbélyegzi, illetve 

http://tamogatas.mtva.hu/
http://tamogatas.mtva.hu/
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felvezeti a következő szöveget: „a Médiatanács és az MTVA által nyújtott támogatás 

elszámolása során figyelembe véve”. 

6. A kedvezményezett által benyújtott készrejelentés pénzügyi és tartalmi minősítéséről az Alap 

írásban nyilatkozik a kedvezményezettnek. 

7. A készrejelentési határidőt követően teljesített kifizetések az eljárás keretében nem 

számolhatók el. 

8. A műszaki fejlesztés során a kedvezményezettnek a Médiatanács által elfogadott fejlesztési 

terv megvalósulását szolgáló eszközöket és berendezéseket kell beszereznie a meghatározott 

mennyiségben. A Médiatanács által elfogadott fejlesztési tervtől eltérni csak annyiban lehet, ha 

az eltérést a kedvezményezett a készrejelentésben jelzi, annak szükségességét indokolja, és a 

fejlesztési tervben szereplő eszközhöz vagy berendezéshez képest a helyettesítő eszköz vagy 

berendezés funkcióját tekintve azonos, a fejlesztés műszaki színvonala pedig nem csökken. 

Egyébként a fejlesztési tervben megjelölteken és elfogadottakon túlmenően beszerzett 

eszközök vagy berendezések a tényleges elszámolható bekerülési költség részeként nem 

számolhatók el. 

9. A kedvezményezett a fenntartási időszakban javíthatatlanul meghibásodott vagy más okból 

kiesett eszközt vagy berendezést köteles azonos funkciót betöltő eszközzel vagy berendezéssel 

akként helyettesíteni, hogy a fejlesztés műszaki színvonala ne csökkenjen. 

V. ELLENŐRZÉS 

 

1. Az Alap a készrejelentésben foglaltak teljesülését, továbbá szerződésszegésre utaló körülmény 

esetén a műszaki fejlesztés megvalósítását, a felmerült költségek felhasználását, továbbá a 

IV.8. pontban foglaltakat bármikor, – akár a kedvezményezett helyiségeiben a helyszínen is – 

jogosult ellenőrizni. 

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

kedvezményezettnek az időközi jelentést az Alap által megadott határidőn belül a 

készrejelentés szerkezetének megfelelően, az előírt formában és mellékletekkel kell 

benyújtania. 

 

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

1. A jelen szerződés szempontjából szerződésszegésnek minősül, 

a. a támogatásnak a pályázati felhívás rendelkezéseitől eltérő módon történő 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, 
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d. a készrejelentéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, 

illetve nem a jelen szerződésben előírtaknak megfelelően teljesíti, ideértve a készrejelentési 

határidő mulasztást is, 

e. az ellenőrzési eljárással kapcsolatos együttműködési, tájékoztatási kötelezettség megsértése, 

f. a műszaki fejlesztés megvalósításának elmaradása vagy nem szerződésszerű teljesítése, 

g. a támogatott időszak és a fenntartási időszak alatt a közösségi médiaszolgáltatói jogosultság 

kedvezményezettnek felróható okból történő elvesztése, vagy annak nem folyamatosan 

történő gyakorlása, 

h. a jelen szerződés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása, valótlan adatok közlése,  

i.  az ÁPF, a pályázati felhívás, a pályázati kérelem 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 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, és a folyósított támogatást 50%-ával 

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

d. jogosultak – az a), b) vagy c) 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, 

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 kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a IV. 1. szerinti határidőig nem 

valósítja meg a műszaki fejlesztést, illetve megsérti a fenntartási időszakra érvényes 

kötelezettségeit, illetve közösségi médiaszolgáltatási jogosultságát nem az Mttv-ben, illetve a 

médiaszolgáltatási szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja – és ezt a Médiatanács 

megállapította – , úgy a Médiatanács elállhat a támogatási szerződéstől és a kedvezményezett 

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

4. A támogatók kötbér iránti követelését az Alap a támogatásba beszámítja, az Alap a 

kötbérigényt a már folyósított támogatás esetén is érvényesítheti.  

5. A jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségek a Magyar Államkincstár által vezetett 

10032000-00280226-00000017 számú számlára teljesítendők. 

6. A jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettség (kivéve a kedvezményezettnek a 

támogatott ráfordítási arány változása esetén keletkező visszafizetési kötelezettségét, illetve a 
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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 követőn szűnik meg, ha a kedvezményezett a jelen szerződés tárgyát 

képező műszaki fejlesztést megvalósította, a támogatással kapcsolatosan készrejelentési 

kötelezettségének eleget tett, a készrejelentést az Alap megfelelő ellenőrzését követően 

elfogadta, a 3 éves fenntartási időszak eltelt, és az Alap a helyszíni ellenőrzés során 

szerződésszegést nem állapított meg, illetve a kedvezményezett minden a szerződésben foglalt 

kötelezettségének eleget tett. 

2. Ha a műszaki fejlesztés 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 műszaki fejlesztés készültségi fokáról, 

valamint a felhasznált támogatásról a meghiúsulás okának felmerülésétől számított 30. napig a 

készrejelentőlapot a IV.4. pontban foglaltaknak megfelelően benyújtani. 

3. 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. 

4. 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. 

5. A jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Mttv. valamint az egyéb 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

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

másodszori sikertelen postai úton történő kézbesítésétől számított 5. munkanapon 

kézbesítettnek tekintendő. 

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

átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Budapest, ______________________________ 
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támogatók képviseletében:             kedvezményezett képviseletében: 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap   

 

________________________________            ______________________________ 

Dr. Néder Sarolta támogatási vezérigazgató-helyettes   képviselő aláírása 

(elsőhelyi aláíró) 

                       

  ______________________ 

képviselő aláírásának kelte: 

______________________________________  

Nagy Attila gazdasági vezérigazgató-helyettes 

(másodhelyi aláíró)  

 

 

 

 
Mellékletek: 

 

ÁPF, Pályázati Felhívás, Pályázati Kérelem, Értesítés, Könyvvizsgálói nyilatkozat (amennyiben a 

kedvezményezett könyvvizsgáló közreműködését veszi igénybe), Okirat a Pályázati Kérelemben 

megjelölt számlá(ko)n rendelkezésre álló összegről 

1. melléklet: De minimis nyilatkozat 

2. melléklet: Készrejelentőlap  

Költségösszesítő (2.A melléklet) 

Háttérdokumentáció (2.B melléklet) 


