
MA-RADIOALLANDO2014-…………………../2014.  

SZ– 

 

TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  

RADIOALLANDO2014 

amely létrejött egyrészről az  

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:   

cégjegyzék-, nyilvántartási-, ev-, szem.ig. szám:  

képviseli:   

a médiaszolgáltatás 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 

rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, valamint tematikus magazin készítésének 

folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének ütemezett elő– és utófinanszírozás 

formában történő támogatása. 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. A kedvezményezett a pályázati eljárásban a „___________________________” címmel 

rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, tematikus magazin folyamatos 

készítése és adásba szerkesztése érdekében a pályázati felhívásra MA-

RADIOALLANDO2014-________/2014. iktatószám alatt pályázatot nyújtott be, 

amelyben a ___________-tól ______________-ig tartó négy negyedéven keresztül 

(„támogatott időszak”) _______perc időtartamú („vállalt időtartam”) rendszeresen 

jelentkező adásainak („állandó műsor”) elkészítéséhez és adásba szerkesztéséhez kért 

hozzájárulást. A pályázatot a Médiatanács nyertessé nyilvánította. A pályázat, a 

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

ÁPF), valamint az elnyert támogatás feltételeit tartalmazó „értesítés” jelen szerződés 

részét és mellékletét képezi.  

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

előfinanszírozásként kifizetésre kerülő hányadának a támogatott időszak egyes 

negyedéveire jutó részeit, és a pályázati felhívás 3.4. 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, mint kiíró és a támogatást odaítélő szervezet az Alap, mint a pályázati 

eljárás lebonyolítója útján (a továbbiakban együtt a jelen szerződés 
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alkalmazásában:”támogatók”) (___________) Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatást nyújtanak a kedvezményezett számára az állandó műsor elkészítéséhez és 

adásba szerkesztéséhez ütemezett 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 az állandó műsort a támogatott 

időszakban mindvégig a pályázati felhívás és pályázati kérelem szerint készíti el, és 

szerkeszti adásba jelen szerződés feltételei szerint. 

2. A támogatók fokozottan ellenőrzik a pályázati felhívás 8. pontjában rögzített minimum 

időtartam, illetve a pályázati kérelemben vállalt időtartam teljesülését. 

3. A kedvezményezett – amennyiben azt a Médiatanács előírta - a jelen szerződés aláírását 

megelőzően átadta a szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi számlavezető 

hitelintézete igazolását vagy számlakivonatát arról, hogy a pályázati kérelemben 

megjelölt hitelintézeti számlán rendelkezésre áll az értesítésben rögzített saját forrás 

összege. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. A kedvezményezett hozzájárul, hogy az Alap az állandó műsor megvalósítására 

vonatkozóan más hasonló célokat szolgáló, közpénzekkel gazdálkodó szervezetekkel a 

titoktartási kötelezettség terhe mellett a feltétlenül szükséges mértékben adatokat 

közöljön, illetve e szervezetektől adatokat kérjen és nyilvántartsa azokat. 

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, amennyiben adataiban a pályázat benyújtását követően változás 

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

régebbi eredeti, hatályos jogi alapdokumentumát. 

11. 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. 
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12. A kedvezményezett vállalja, hogy az EK Bizottság 2012/21/EU számú határozatának 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. 

13. 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. 

14. A kedvezményezett köteles az állandó műsor adásba kerülésének időpontját, illetve 

dátumát a pályázati felhívás 8.2-8.4. pontjában foglaltak szerint bemondani. 

15. A kedvezményezett az állandó műsor zárószignáljában köteles a következőket 

bemondani: „Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra 

program keretében”. 

16. 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 

kedvezményezettet és az őt képviselő személyt meghatározott időre kizárhatja az Alap 

pályázati eljárásaiban való részvételből. 

 

III.  A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

1. A támogatás folyósításának általános feltételei figyelemmel a III.4. pontban foglaltakra: a 

kedvezményezett: 

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,  

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

szembeni lejárt fizetési kötelezettsége, 

d) a támogatott időszak alatt az esedékes támogatási részlet folyósításának időpontjáig 

megszakítás nélkül, folyamatosan fenntartja és gyakorolja a helyi vagy körzeti 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát, valamint 

e) a harmadik és negyedik támogatott negyedévre vonatkozó előfinanszírozás 

folyósításának további feltétele a folyósítás időpontjáig esedékes, IV.3. pont szerinti 

negyedéves beszámoló(k) támogatási szerződés szerinti elfogadása. 

2. Az előfinanszírozás első részlete folyósításának határideje a jelen szerződés keltét követő 

10. munkanap. Ezt követően az előfinanszírozás támogatott negyedévre jutó részletének 

folyósítására legkésőbb az adott negyedévet közvetlenül megelőző hónap 20-áig kerül sor 

figyelemmel a III.1.e) pontban rögzítettekre is.  

3. A támogatás esedékes részletét a támogatók a kérelemben megjelölt hitelintézeti számlára 

utalják át, az esedékes részletek összegét az értesítés rögzíti. 

4. Az Alap a támogatás egyes negyedévekre eső, előfinanszírozásként nem folyósított 

hányadát – az egyes negyedévekhez tartozó beszámoló elfogadását követő 10. 
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munkanapig folyósítja utófinanszírozásként a III.1. b)-d) alpontokban meghatározott 

feltételek teljesülése esetén. 

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.  

6. A kedvezményezett a támogatási szerződés hatálya alatt mindvégig köteles az állandó 

műsor megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlást egyértelműen és 

azonosíthatóan kezelni, figyelemmel a II.12.-13. pontra. 

7. A támogatók a III. 1. d) pont szempontjából, amennyiben a rádiós médiaszolgáltató 

ugyanazon állandó megnevezéssel, a korábbi hatósági szerződésében/nyilvántartásban 

rögzített műsortervi vállalásainak megfelelő műsorszerkezet mellett gyakorolja 

médiaszolgáltatási jogosultságát, azt megszakítás nélküli, folyamatosan fenntartott és 

gyakorolt médiaszolgáltatási jogosultságnak tekinti. 

 

IV. BESZÁMOLÓ 

1. A támogatók az állandó műsort a pályázati felhívás 2.6.2. pontjában megfogalmazott 

feltételek együttes teljesülése esetén tekintik megvalósultnak. 

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

mellékletét képező dokumentumokban feltüntetett adataiban bekövetkező bármely 

változásról a http://tamogatas.mtva.hu/ honlapon található „Változás bejelentő 

nyomtatvány” kitöltésével és benyújtásával, legkésőbb a beszámolólapon írásban 

tájékoztatni a támogatókat, csatolva az ott előírt mellékleteket. 

3. A kedvezményezett köteles a támogatott negyedévet követő hónap utolsó napjáig 

(„beszámolási határidő”) a beszámolót („beszámolólap” a http://tamogatas.mtva.hu/ 

honlapról letölthető formanyomtatvány) (2. melléklet) a IV.5. pont szerinti formában 

kiállítani, és az Alaphoz eljuttatni.. 

4. A támogatók az állandó műsor esetében a ráfordításérték, 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 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 költségek és a közvetlen kifizetések között és/vagy a ráfordításértékből a 

közvetlen kifizetések közé átcsoportosíthat tételeket.  

5. A beszámoló akkor fogadható el,  

a. ha a jelen szerződés mellékletét képező beszámolólap „beszámolólap” (2. 

melléklet) hiánytalan és pontos kitöltésével, aláírásával és határidőn belüli 

benyújtásával történik, csatolva ahhoz az állandó műsor valamennyi elkészült 

adásának felvételét, a pályázati felhívás 2.6.2. e) illetve 8. pontjában foglaltak 

szerint - hiánypótlásra történt felszólítás esetén csatolva az abban előírt 

valamennyi dokumentumot -,  

b. a negyedik negyedéves beszámoló esetében, ha a „teljes pénzügyi beszámoló” 

(3. melléklet) is benyújtásra került és – amennyiben visszafizetési kötelezettség 

http://tamogatas.mtva.hu/
http://tamogatas.mtva.hu/
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keletkezik – a különbözet visszafizetésére irányuló kötelezettség teljesítése 

megtörtént, 

c. ha az erre való felszólítás esetén az előírt „háttérdokumentáció” (4. melléklet) is 

benyújtásra került. 

6. A kedvezményezett által benyújtott beszámolók pénzügyi és tartalmi minősítéséről az 

Alap írásban nyilatkozik. 

 

V. ELLENŐRZÉS 

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

körülmény esetén az állandó műsor 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 és a 

rendszeresített beszámolóhoz előírt formában és mellékletekkel kell benyújtania, 

amelyhez csatolnia kell a meghatározott hordozón rögzítve az állandó műsor 

valamennyi elkészült, de még le nem adott adásának felvételét is. 

 

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

1. A jelen szerződés szempontjából szerződésszegésnek minősül: 

a. a támogatásnak a pályázati felhívás rendelkezéseitől eltérő felhasználása,  

b. az állandó műsor elkészítésének vagy adásba szerkesztésének elmaradása vagy 

nem szerződésszerű teljesítése,  

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

visszafizetési kötelezettségének elmulasztása, 

d. a beszámolással kapcsolatos kötelezettségek megsértése, ideértve a beszámolási 

határidő mulasztást, a háttérdokumentáció/időközi jelentés hiányát, vagy 

szabálytalanságát, 

e. az ellenőrzési eljárással kapcsolatos együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 

megsértése, 

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

támogatás terhére történő elszámolása,  

g. a jelen szerződés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása, valótlan 

adatok közlése,  

h. a médiaszolgáltatási jogosultságának a támogatott időszak alatt történő 

megszakítás nélküli, folyamatos fenntartásának/gyakorlásának megsértése, 

i. a pályázati felhívás, a pályázat vagy a jelen szerződés kedvezményezettet 

kötelező bármely rendelkezése, illetve a kedvezményezett szavatossági 

nyilatkozatának megsértése.  
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2. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 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 

előfinanszírozásokat részben vagy egészben kamattal és egyéb járulékos 

költséggel visszakövetelhetik, és az utófinanszírozást megtagadhatják, 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, 

e. megállapíthatják – az a), b) vagy c) pontokban rögzített szankciók alkalmazása 

mellett is, – hogy a szerződésszegés esetén a Médiatanács a kedvezményezettet 

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 támogatók kötbér iránti követelését az Alap a támogatásba beszámítja, az Alap 

kötbérigényét a már folyósított támogatás esetén is érvényesítheti. 

5. Ha a kedvezményezett az I. 1. pontban foglalt kötelezettségét az érintett negyedév 

vonatkozásában nem teljesíti, az Alap a szerződésszegési kötbért az alábbi mértékben 

alkalmazza (a kötbér alapja – megsértett adásonként – az egy adásra jutó támogatás 

összege, azaz a sértett adások száma szorozva az egy adásra jutó támogatás összegének 

és az alkalmazott kötbér mértékének szorzatával).  
 

a. azon adások esetében, amikor a teljesített időtartam nem érte el a minimum időtartamot 

előfordulás a kötbér mértéke (%) 

első eset 

(bármely negyedévben először előforduló 

szerződésszegések) 

20 

második eset 

(a második, harmadik vagy negyedik negyedévben 

másodszor előforduló szerződésszegések) 

40 

harmadik eset 

(a harmadik vagy negyedik negyedévben 

harmadszor előforduló szerződésszegések) 

60 

negyedik eset 

(a negyedik negyedévben negyedszer előforduló 

szerződésszegések) 

80 

b. azon adások esetében, ahol a teljesített időtartam a vállalt időtartamot nem éri el, de a 

minimum időtartam megvalósul: 

előfordulás a kötbér mértéke (%) 

első eset 

(bármely negyedévben először előforduló 

szerződésszegések) 

10 
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második eset 

(a második, harmadik vagy negyedik negyedévben 

másodszor előforduló szerződésszegések) 

20 

harmadik eset 

(a harmadik vagy negyedik negyedévben 

harmadszor előforduló szerződésszegések) 

30 

negyedik eset 

(a negyedik negyedévben negyedszer előforduló 

szerződésszegések) 

40 

6. Ha a kedvezményezett a II.14. pontban foglalt kötelezettségét nem, vagy nem 

szerződésszerűen teljesíti, a támogatók 

a. első és második alkalommal kötbér alkalmazása nélkül,  

b. minden további alkalommal a megítélt támogatás 0,5%-ának megfelelő összegű 

kötbér alkalmazásával fogadják el az érintett negyedév beszámolóját. 

7. Ha a kedvezményezett a II.15. pontban foglalt kötelezettségét nem, vagy nem 

szerződésszerűen teljesíti, a Médiatanács a kedvezményezettet és az őt képviselő 

személyt a szerződésszegés megállapításáról szóló döntéstől számított 1 évig kizárja az 

Alap pályázati eljárásaiban való részvételből. 

8 A jelen szerződésből fakadó kedvezményezettet terhelő fizetési kötelezettségek a 

Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlára 

teljesítendők. 

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

kedvezményezettnek a tényleges összköltség csökkenése esetén keletkező visszafizetési 

kötelezettségét, illetve a kötbérfizetési kötelezettségét) határidejének elmulasztása 

esetén a kedvezményezett a visszakövetelt összeget a folyósítás napjától a megfizetésig 

számított, vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű kamattal és szükség esetén 

késedelmi kamattal növelten, egyösszegben tartozik visszafizetni a felszólítás 

kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. 

10.  A támogatók a támogatott időszak legfeljebb hat napján – a támogatás arányos 

részének megvonásával – járulnak hozzá a vállalt állandó műsor adásának 

elmaradásához. 

 

VII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen szerződés azt követőn szűnik meg, ha a kedvezményezett a támogatással 

kapcsolatosan beszámolási kötelezettségének eleget tett, a támogatók a beszámolót 

annak megfelelő ellenőrzését követően elfogadták, 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 az állandó műsor 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 az állandó műsor készültségi fokáról, valamint a felhasznált 

támogatásról a meghiúsulás okának felmerülésétől számított 30. napig a beszámolólapot 

a IV.5. pontban foglaltaknak megfelelően benyújtani, valamint a meghiúsulás okáról, az 
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állandó műsor készültségi fokáról, állapotáról szóló nyilatkozatát csatolva a 

támogatóknak elszámolni. 

4. 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. 

5. 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. 

6. A jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Mttv. 

valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

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

annak másodszori sikertelen kézbesítésétől számított 5. munkanapon kézbesítettnek 

tekintendő. 

8. A szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: ______________________________ 
 

 

Támogatók képviseletében:  Kedvezményezett képviseletében: 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

 

 ……………………………….. 

____________________________________ ______________________________ 

dr. Néder Sarolta támogatási vezérigazgató-helyettes képviselő 

(elsőhelyi aláíró) 

 ___________________________ 

 képviselő aláírásának kelte 

____________________________________ 

Nagy Attila gazdasági vezérigazgató-helyettes  

(másodhelyi aláíró) 

 

Mellékletek: 

ÁPF, Pályázati Felhívás, Pályázati Kérelem, értesítés, Okirat a Pályázati Kérelemben megjelölt 

számlá(ko)n rendelkezésre álló összegről 

1. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat 

2. melléklet: beszámolólap 

3. melléklet: teljes pénzügyi beszámoló  

4. melléklet: háttérdokumentáció 

 


