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A pályázó által benyújtandó, az Alap által kiadott formanyomtatvány 

1. Pályázati kérelem  

 

A pályázati eljárás során alkalmazott jogszabályok, szabályzatok 

1. Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) 

2. 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

(Mttv.) 

3. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

4. 2000. évi C. törvény a számvitelről  

5. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

6. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

 

 

A jogszabályok megtalálhatók a https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso oldalon, 

valamint az Alap honlapján http://tamogatas.mtva.hu 

 

 

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
http://tamogatas.mtva.hu/
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

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

kiíró) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú 

törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget 

létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló 2006. december 15-ei 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 379/5. 

2006. 12. 28.), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (a 

továbbiakban: ÁPF) rögzítettek alapján 

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának folyamatos 

fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására a 2013. 

évben. 

 

1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság 

1.1. A pályázati eljárás célja 

1.1.1. A közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező magyarországi 

médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás 

formájában nyújtott vissza nem térítendő, havi folyósítású támogatása a 2013. január 1-

je és 2013. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti 

támogatott időszakban (a továbbiakban: támogatott időszak). 

1.1.2. A jelen pályázati eljárásban (a továbbiakban: eljárás) a Médiatanács a pályázónak 

kizárólag azon, a médiaszolgáltatással összefüggő, meghatározott már meglévő 

jogcímen felmerülő működési és üzemeltetési költségeihez (a továbbiakban: működési 

költségek) járul hozzá, amelyek a támogatott időszakra vonatkozóan az Alap által 

kiadott költségvetési táblázatba egyértelműen besorolhatóak, és 

a) külső szállítók által a pályázó nevére kiállított számlák ellenében pénzben, 

b) a munkaviszonyban álló munkatársak irányában munkabérként, 

c) az utazással összefüggő költségek tekintetében a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekben foglalt előírások szerint, 

d) banki költségek esetében a banki értesítő, illetve csekk alapján, 

e) ingatlan-, eszköz- vagy autóbiztosítás esetében kötvénymásolat és a befizetést 

igazoló bizonylat alapján 

kerülnek kiegyenlítésre. 

 

1.2. A pályázói kör 

1.2.1. A jelen eljárásban az a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 

rendelkező médiaszolgáltató nyújthat be pályázatot, aki a pályázat benyújtása előtt 

legalább 30 nappal közösségi médiaszolgáltatói tevékenységét már gyakorolja. 

1.2.2. A jelen eljárásban médiaszolgáltatási jogosultságonként csak egy pályázat nyújtható be. 
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1.2.3. A vételkörzet-bővítés az Mttv. 64.§ (7) bekezdése alapján nem minősül új 

jogosultságnak. 

 

1.3. A bírálóbizottság és az értékelési szempontok 

1.3.1. A Médiatanács a pályázatok, valamint a módosított pályázatok értékelésére, bírálatára a 

jelen eljárásban folyamatosan működő szakértőkből álló bírálóbizottságot 

(továbbiakban: bizottság) kér fel. 

1.3.2. A bizottság összetétele az Alap honlapján (http://tamogatas.mtva.hu) kerül közzétételre. 

1.3.3. A bizottság tagjai, a Ptk. 685.§-a szerinti közeli hozzátartozóik, valamint a 

tulajdonukban, illetve közeli hozzátartozójuk tulajdonában álló gazdasági társaságok a 

jelen eljárásban pályázóként nem indulhatnak, támogatásban nem részesülhetnek.  

1.3.4. A bizottság a tartalmi értékelés során az alábbiakat vizsgálja: 

a) a pályázó által elektronikus hordozón benyújtott másolati példányokon rögzített 

pályázati kérelem, illetve módosított pályázati kérelem, annak mellékletei, illetve 

módosított mellékletei megfelelnek-e a felhívásban rögzítettek tartalmi 

követelményeknek, valamint a bizottság által elvárt alábbi specifikumoknak: 

a1) a másolati példányként benyújtott elektronikus adathordozókon 

egyértelműen és olvashatóan rögzítve van a pályázó neve és a forduló 

száma, 

a2) a pályázati kérelem és a mellékletek fekete-fehér szkennelt pdf-

formátumban kerültek az elektronikus adathordozóra, 

a3) a mellékleteket a felhívás szerinti sorrendben folyamatos oldalszámozással 

van ellátva és annak valamennyi információt tartalmazó oldalát a pályázó 

képviselője lepecsételte és szignálta, 

b) a pályázó a csatolt dokumentumokkal kellőképpen alátámasztotta-e a 

támogatandó, azaz a pályázat benyújtásának napjához tartozó beadási határidőt 

követő hónap első napjától legfeljebb 2013. december 31-éig tartó időszakra 

vonatkozó pénzügyi tervezés adatait, 

c) a közösségi médiaszolgáltatói működés, tevékenység szempontjából 

c1) indokoltak-e az egyes költségnemekben tervezett előirányzatok, 

c2) a médiaszolgáltatással összefüggő valamennyi költség és a működési 

költségek egymáshoz viszonyított aránya kiegyensúlyozott és reális-e;  

c3) a működési költségek reálisak, megalapozottak és konzisztensek-e, különös 

tekintettel a támogatott időszakra tervezett működési költség és az igényelt 

támogatás arányára (felhívás 3.2.4. pontja), továbbá az egyéb külső 

forrásokból származó bevételek arányára;  

c4) indokoltak és arányosak-e a költségek figyelemmel a közösségi 

médiaszolgáltatói szabályzatban rögzített műsorszerkezetre, közszolgálati 

célú műsorszámok vállalt arányára, s általában a tényleges médiaszolgáltatói 

tevékenységre. 

1.3.5. A jelen eljárásban előnyben részesül az a pályázó, aki 

a) a Médiatanács által 2012-ben kiírt  rádiós vagy televíziós állandó műsorok 

készítését támogató pályázati eljárás valamely fordulójában érvényes pályázatot 
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nyújtott be, vagy a pályázati kérelemben vállalja, hogy ezen, illetve a 2013. évi 

pályázati eljárások soron következő fordulójában érvényes pályázatot nyújt be; 

b) sem a 2011., sem a 2012. évi hasonló tartalmú pályázati eljárásban nem részesült 

támogatásban. 

1.3.6. A bizottság havonta értékeli az (ÁPF IV. c. 12) alapján) érvényes pályázatokat, 

valamint a határidőben beérkező módosításokat, s legkésőbb a havi beadási határnapot 

követő 15. munkanapig készíti el írásos ajánlását a Médiatanács részére. 

1.3.7. A jelen eljárásban a bizottság az egyes fordulókhoz tartozó ajánlásában a támogatásra 

nem javasolt pályázatok esetében javaslatot tesz annak a következő fordulóban történő 

javításra, módosítására. A bizottságnak indokolnia kell, hogy mely dokumentumok 

javításával, módosításával nyújthat be módosítást a pályázó. 

1.3.8. A Médiatanács a bizottság ajánlása alapján hozza meg döntését a támogatásokról. 

 

2. Az eljárás folyamata 

2.1. A nyílt beadású eljárás  

2.1.1. A jelen eljárás szabályait az ÁPF IV. fejezetének Nyílt beadású pályázati eljárások 

része, valamint a felhívásban rögzített speciális szabályok együttesen határozzák meg.  

2.1.2. A jelen eljárás többfordulós, folyamatos beadású eljárás, amelyben pályázat az ÁPF IV. 

fejezetében rögzített eljárási rend szerint nyújtható be a felhívás közzétételének napjától 

folyamatosan a keretösszeg kimerüléséig. 

2.1.3. A pályázatot az eljárás első fordulójában a felhívás kibocsátásának napjától 2012. 

december 13-áig lehet benyújtani, majd azt követően minden hónap második 

csütörtökéig (a továbbiakban: beadási határnap), de legkésőbb 2013. október 10-éig. 

Amennyiben a beadási határnap munkaszüneti nap, úgy a beadási határnap a soron 

következő beadási nap. 

2.1.4. Az ÁPF IV. fejezete szerinti eljárási rendben az átvételi eljárás során ellenőrzi az Alap a 

pályázatokat. 

2.1.5. A pályázat érvényességének Alap általi ellenőrzése kiterjed a de minimis támogatásokra 

vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelésre is. Amennyiben a pályázó nyilatkozata 

vagy az Alap nyilvántartása szerint nem nyújthatott volna be érvényesen pályázatot, úgy 

azt érvénytelenség miatt nem értékeli a bizottság.  

 

2.2. A kedvezményezetté nyilvánítás 

2.2.1. A Médiatanács döntéséről az Alap 3 munkanapon belül – az ajánlás csatolásával – 

elektronikusan kiküldött levélben értesíti a kedvezményezetteket.  

2.2.2. A kedvezményezettekkel az Alap a Médiatanács által elfogadott és az Alap honlapján 

nyilvánosságra hozott formaszerződést köti meg.   

2.2.3. Az érvénytelen pályázatok benyújtóit és a kedvezményezetté nem nyilvánított 

pályázókat az Alap a Médiatanács döntéséről 8 munkanapon belül elektronikusan 

kiküldött levélben értesíti. 

 

 



 
 

 REZSI 2013 

 6 

TÁMOGATÁSI TERÜLET 

MAGYAR MÉDIA MECENATÚRA 

2.3. A támogatási szerződés 

2.3.1. A kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat az 

ÁPF X. (A támogatási szerződés) fejezete tartalmazza. 

2.3.2. A támogatási szerződés megkötésére a Médiatanács döntésétől számított 20 nap áll a 

kedvezményezett rendelkezésére. Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból 

e határidőig a támogatási szerződést nem köti meg, úgy őt a Médiatanács a támogatási 

szerződés megkötésének szándékától elállónak tekinti, és szerződési ajánlatát 

visszavonja. 

2.3.3. A jelen eljárásban könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező. Amennyiben a pályázó a 

pályázati kérelemben megjelöli, hogy a támogatás felhasználásáról szóló dokumentált 

beszámoló elkészítéséhez könyvvizsgálót kíván alkalmazni, úgy a könyvvizsgáló 

alkalmazásával kapcsolatos költségek a tényleges összköltség részeként elszámolhatók. 

2.3.4. Könyvvizsgáló alkalmazása esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett 

könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, azonban a felkért könyvvizsgáló nem lehet azonos 

a kedvezményezett könyvvizsgálatát végző személlyel, illetve társasággal. 

2.3.5. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy médiaszolgáltatása 

a támogatási időszak utolsó napjáig megszakítás nélkül megfelel a közösségi 

médiaszolgáltatás feltételeinek és médiaszolgáltatási jogosultságát ebbéli minőségében 

folyamatosan gyakorolja. 

2.3.6. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy 

amennyiben megsérti a támogatási időszakra érvényes kötelezettségeit, illetve közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultságát nem az Mttv-ben, illetve a médiaszolgáltatási 

szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja, úgy a Médiatanács eláll a támogatási 

szerződéstől és a támogatott köteles a folyósított támogatást annak 50%-ával növelt 

összegben visszafizetni.  

2.3.7. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy 

szerződésszegése esetén a Médiatanács őt és az őt képviselő személyt meghatározott 

időre kizárhatja az Alap eljárásaiban való részvételből. 

 

2.4. A támogatás folyósítása 

2.4.1. Az Alap a megítélt havi támogatások összegét az első támogatott hónapban a támogatási 

szerződés keltét követő 10. munkanapig, ezt követően a további hónapokban a tárgyhó 

10. napjáig – amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon - 

folyósítja. 

2.4.2. A havi támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a támogatott: 

a) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, 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; amennyiben a támogatott a Médiatanácstól 
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részletfizetési lehetőséget kapott, úgy a részletfizetéssel érintett tartozás – a 

részletek határidőben történő teljesítése esetén – nem minősül lejárt tartozásnak. 

2.4.3. Az Alap a támogatást a pályázati kérelemben rögzített, s a támogatott időszak alatt nem 

módosítható támogatást fogadó számlaszámra folyósítja. A támogatott a támogatási 

szerződés hatálya alatt mindvégig köteles a működési költségekkel összefüggő 

valamennyi pénzáramlást egyértelműen és azonosíthatóan kezelni. 

 

2.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 

2.5.1. A teljes támogatott időszakban felmerült valamennyi működési költségről készített 

dokumentált beszámolót legkésőbb 2014. február 17-éig kell az Alapnak eljuttatni.  

 

3. A pályázat, illetve a módosítás benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

3.1. A benyújtás ideje és a beadás módja 

3.1.1. A pályázatot az ÁPF-ben és a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területhez kell 

benyújtani. 

3.1.2. A jelen eljárásban pályázatot a felhívás közzétételét követően folyamatosan kedden, 

szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között az alábbi címen lehet benyújtani:  

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. – I. emelet A109. 

3.1.3. Az ÁPF VIII. (A pályázati díj) fejezetében rögzítetteknek megfelelően a pályázat 

érvényes benyújtásához pályázati díjat kell fizetni. Módosítás benyújtása esetén nem 

kell a pályázati díjat újból megfizetni.  

3.1.4. Amennyiben a pályázó érvényes pályázati díja késve érkezik be az ÁPF VIII. 

fejezetében megadott számlára, de egyebekben az Alap által ellenőrizhető érvényességi 

szempontoknak a pályázat megfelel, úgy az Alap a pályázót a beadási határnapot követő 

8 munkanapon belül emailben tájékoztatja, hogy pályázata nem kerül a bizottság elé 

értékelésre, de lehetősége van – a már befizetett pályázati díj beszámításával – pályázata 

újbóli benyújtására a soron következő fordulóban.  

3.1.5. Amennyiben a pályázó nem a pályázatához tartozó érvényes pályázati díjat fizette meg, 

de egyebekben az Alap által ellenőrizhető érvényességi szempontoknak a pályázat 

megfelel, úgy az Alap a pályázót a beadási határnapot követő 8 munkanapon belül 

emailben tájékoztatja, hogy pályázata nem kerül a bizottság elé értékelésre, de 

lehetősége van pályázata újbóli benyújtására a soron következő fordulóban, amennyiben 

a soron következő fordulóban a pályázati díj összegében is érvényes vagy kiegészítésre 

került.  

3.1.6. Az ÁPF VIII. 6) pontja szerinti forráshiány miatti pályázati díjhányad visszautalása 

jelen eljárás lezárását követően történik. A tartalmi okból támogatásban nem részesített 

pályázatok benyújtóink a pályázati díjat az Alap nem téríti vissza.     

3.1.7. Amennyiben a bizottság a felhívás 1.3.7. pontja szerint javasolja a pályázat egyes 

fordulók közötti módosítását, úgy az Alap erről az ajánlás elkészültét követő 3 

munkanapon belül elektronikus levélben – az indoklás megküldésével – tájékoztatja a 

pályázót. 

3.1.8. Pályázatán addig nem módosíthat a pályázó, amíg azt a bizottság ajánlásában nem 

értékelte, illetve nem javasolta annak módosítását. A bizottsági értékelést követően a 
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pályázó az eljárás lezárásáig bármelyik fordulóban benyújthatja a módosítást. A 

módosítás határidejére az új pályázat beadására vonatkozó előírások az irányadóak. 

3.1.9. Módosításként a pályázónak a 3.3.3. a), valamint c), d), e), f) és g) pontok szerinti 

dokumentumokat kell benyújtania a pályázat benyújtására vonatkozó előírások szerint. 

3.1.10. A módosítást a pályázó - választása szerint - személyesen vagy elektronikus úton 

nyújthatja be. A módosítás benyújtásának módját – a jelen eljárásra vonatkozóan − a 

pályázónak a pályázati kérelemben kell rögzítenie.  

3.1.11. A módosítás személyes úton történő benyújtásának általános szabályait az ÁPF ’Nyílt 

beadású eljárások’-ra vonatkozó eljárási szabályai határozzák meg. Az elektronikus 

úton történő benyújtásra vonatkozó speciális szabályok a következőek: 

a) a módosítást az alábbi email-címre kell beküldeni: rezsi@tamogatas.mtva.hu 

legkésőbb az adott forduló beadási határnapját megelőző kedd 24.00 óráig, 

b) a módosításokat kizárólag pdf-dokumentumként lehet beküldeni, 

c) a fenti határidőt követően elektronikusan beérkezett módosítás elkésettnek minősül 

és nem kerül átvételre, 

d) a határidőben beérkezett módosításokat az Alap az ÁPF-ben rögzítettek szerint 

ellenőrzi,   

e) az ellenőrzés eredményét a beérkezést követő munkanapon legkésőbb 16 óráig 

emailben küldi el a pályázónak, 

f) amennyiben a módosítás az ellenőrzést követően nem megfelelő, úgy a pályázó a 

megadott email-címre a beadási határnap 16:00 óráig azt javítva újra beküldheti, 

g) a beadási határnap 16:00 óráig beérkező javított módosításokat az Alap ismételten 

ellenőrzi, s amennyiben az továbbra sem megfelelő, úgy a módosítás nem kerül 

átvételre és értékelésre az adott fordulóban,  

h) a beadási határnap 16:00 órát követően beérkező javított módosítások az adott 

fordulóban nem kerülnek átvételre és értékelésre; 

i) az Alap az elektronikusan beküldött módosítást tekinti eredeti példánynak. 

3.1.12. Amennyiben a pályázó a módosítást a 3.1.11. a), vagy a javított módosítást a h) pont 

szerinti határidőig több alkalommal küldi el, úgy az Alap az elsőként beérkező 

módosítást, illetve javított módosítást tekinti a végső változatnak, s minden további 

változatot automatikusan töröl a szerveréről. 

 

3.2. A pályázati keretösszeg, a kérhető támogatás és a költségvetés tervezése 

3.2.1. A jelen eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok vissza nem térítendő 

támogatására legfeljebb 400.000.000 forintot ítél meg. 

3.2.2. Az egy pályázó által médiaszolgáltatási jogosultságonként elnyerhető maximális havi 

támogatás összege: 

a) kisközösséginek minősülő médiaszolgáltatók esetében 400.000 Ft, 

b) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén, ha annak vételkörzetében élő lakosok 

száma 50.000 fő alatti: 500.000 Ft, 

c) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén, ha annak vételkörzetében élő lakosok 

száma 50.000 fő feletti: 600.000 Ft, 
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d) rádiós médiaszolgáltatás esetén, esetén, ha annak vételkörzetében élő lakosok 

száma 50.000 fő alatti: 450.000 Ft, 

e) rádiós médiaszolgáltatás esetén, esetén, ha annak vételkörzetében élő lakosok 

száma 50.000 fő feletti: 600.000 Ft. 

3.2.3. A jelen eljárás keretében a Médiatanács a pályázónak kizárólag az 1.1.2. pont szerinti 

működési költségeihez járul hozzá és azokhoz viszonyítva ítél meg támogatást a 

támogatott időszakra vonatkozóan.  

3.2.4. A pályázó által igényelt, illetve a bizottság által javasolt támogatás nem haladhatja meg 

a pályázó támogatott időszakra tervezett költségeinek 80%-át. 

3.2.5. A jelen eljárásban a működési költségek költségnemenkénti tételes felsorolását a 

pályázati kérelem költségvetés munkalapja tartalmazza. Kizárólag a költségvetési 

táblázatba egyértelműen besorolható működési költségek kiegyenlítésére kérhető 

támogatás. 

3.2.6. A támogatás terhére a pályázó a számla ellenében, illetve a munkabérként történő 

kifizetéseit jelölheti meg. 

3.2.7. Ha a pályázó a jelen eljárásban a költségvetésben a támogatás terhére a munkatársak 

munkavégzéssel összefüggő költségeihez (mint például munkabér és járulékai, 

megbízási díj, stb.) történő hozzájárulást jelöli meg, úgy kedvezményezetté nyilvánítása 

esetén a jelen eljárás támogatási szerződésének hatálya alatt sem a RADIOALLANDO, 

sem a TVALLANDO eljárásokban benyújtandó pályázatban ugyanazon munkatársak 

bármely költségével kapcsolatos költségtételt ismételten nem jelölheti meg.  

3.2.8. Az alábbi költségek a működés költségei között nem tervezhetőek: 

a) a közösségi médiaszolgáltatók műszaki fejlesztését célzó pályázati eljárásban 

igényelhető eszközök beszerzésének költségei, 

b) a médiaszolgáltatáshoz, tömegkommunikációhoz nem kötődő szakkönyvek, 

kiadványok, illetve nem a médiaszolgáltatással kapcsolatos képzések költségei, 

c) káreseményekkel vagy egyéb váratlan eseménnyel kapcsolatban felmerült 

rendkívüli kiadások, 

d) reprezentációs kiadások, 

e) olyan jogcímen felmerülő jövőbeni kiadások, amelyeket a támogatás ténye generál. 

3.2.9. A saját forrás terhére a 3.2.8. pontba nem sorolható, de tervezhető költségek, illetve az 

önkéntes munka jelölhető meg. Az önkéntes munka beszámítására a kisközösségi 

médiaszolgáltató esetében a tervezett összköltség legfeljebb 20%-áig, minden más 

médiaszolgáltató esetében legfeljebb 10%-áig van lehetőség. Ennek a bizottság által 

javasolt és a Médiatanács által elfogadott értéke az elszámolás során nem változtatható 

meg. 

3.2.10. Az önkéntes munkáról a pályázati kérelem részét képező nyilatkozatban kell részletesen 

nyilatkozni, és azt az önkéntesekkel kötött érvényes és hatályos, 2 tanúval ellátott 

szerződés(ek) csatolásával kell az abban rögzítetteket igazolni, alátámasztani. 

3.2.11. A saját forrás rendelkezésre állását a pályázó a pályázatban az ahhoz csatolt 

dokumentumokkal igazolja.  

3.2.12. A Médiatanács a jelen eljárás keretében a pályázó költségeit az azokat terhelő 

előzetesen felszámított általános forgalmi adó szempontjából a mindenkor hatályos 

adójogszabályokban foglaltak alapján veszi figyelembe. A kedvezményezett számára 
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visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások (biztosíték, levonható ÁFA) a támogatás 

terhére nem számolhatók el. 

3.2.13. A jelen felhívás alapján csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható, melynek 

vonatkozó rendelkezéseit az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. 

cikkelyének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK 

bizottsági rendelete tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely 

forrásból, csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás 

támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában (a pályázat benyújtásának 

pénzügyi évében, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben) – nem haladhatja meg 

a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A csekély összegű (de minimis) támogatás 

ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami 

támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás 

a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai 

Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. Csekély összegű (de 

minimis) támogatás a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nem nyújtható. A 

támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni. 

 

3.3. A pályázat kötelező tartalma 

3.3.1. A beadandó pályázat esetében – a jelen felhívásban rögzítetteken túl – az ÁPF VI. 

fejezetében rögzítetteket is figyelembe kell vennie a pályázónak. 

3.3.2. A pályázatot az ÁPF VI. 1) pontjában rögzítettek szerint kell benyújtani. 

3.3.3. A beadandó pályázat kötelezően az alábbiakat tartalmazza: 

a) a pályázati kérelem, melynek része  

 az adatlap, mely egyben a pályázó csekély összegű (de minimis) támogatásokra 

vonatkozó nyilatkozatát is tartalmazza, 

 a költségvetés, 

 a nyilatkozat az önkéntes munkáról (az alábbiak szerint: a szerződések alapján 

végzett önkéntes tevékenység pontos leírása beleértve annak eszmei értékének 

meghatározását, a szerződések hatályát, pontos időtartamát, valamint az önkéntes 

munka havi mennyiségének összesítését),  

 a kötelezettségekről és tartozásmentességekről szóló nyilatkozat, 

b) a pályázati kérelem részét képező kötelezettségekről és tartozásmentességekről 

szóló nyilatkozatban tételesen felsorolt kötelezettségekről és 

tartozásmentességekről kiállított igazolások, 

c) az eddigi médiaszolgáltatói tevékenység bemutatása, referencia-anyagok 

(sajtóanyagok, közvélemény-kutatási adatok, felmérések), 

d) a költségvetés tervezését alátámasztó a 2012. évre vonatkozó aláírt szöveges 

indoklás a bevételek és kiadások alakulásáról; valamint a támogatási időszakra 

vonatkozó – adott igényelt költségnemnek megfelelő, előző évi kiadásokon alapuló 

– adatok, számítások és ezek igazolásáról szóló dokumentumok a költségvetési 

táblázat szerinti csoportosításban (munkatársak feladata, száma, képzettsége, a 

stúdió felszereltsége, alapterülete, tulajdoni helyzete, nem kizárólagosan használt 

helyiség esetén a költségek megosztását szabályozó okiratok, a gépjármű feladata, 

típusa, rendszáma, hengerűrtartalma, üzemanyaga, tervezett futása stb.),  
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e) a pályázó által aláírt 90 napnál nem régebbi záró főkönyvi kivonata (magánszemély 

kivételével), 

f) a saját erőből, illetve külső forrásból biztosítandó hozzájárulás(ok) tervezését 

alátámasztó okirat(ok) eredeti vagy a pályázó által hitelesített másolati példánya(i), 

g) az önkéntes munkára vonatkozó nyilatkozatban írottakat alátámasztó érvényes és 

hatályos, 2 tanúval ellátott szerződés(ek) eredeti vagy a pályázó által hitelesített 

másolati példánya(i), 

h) a pályázati díj átutalási megbízásának fénymásolatát vagy elektronikus kivonatát 

annak érdekében, hogy a befizető személye azonosítható legyen. 

3.3.4. Az elektronikus hordozóra (másolati példány) a pályázónak a 3.3.3. a), c), d), e), f) és g) 

pontok szerinti mellékleteket pdf formátumú dokumentumként kell rögzíteni úgy, hogy 

a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum 

tartalmára, jellegére. Módosítás benyújtása esetén a fájlnevekben jelezni kell a 

módosítás tényét.  

3.3.5. A bizottság – különösen az 1.3.4. c3) pont vonatkozásban - a pályázatok értékelése 

során figyelembe veszi a pályázónak az Mttv. 66. § (2) pont szerinti, a Médiatanács által 

elfogadott médiaszolgáltatási szabályzatában írottakat. E dokumentumot a pályázónak 

nem kell a pályázathoz csatolnia, mert azt az Alap hivatalból megkéri az NMHH 

Hivatalától. 

 

4. További tudnivalók  

4.1. Az Alap a jelen eljárással kapcsolatos valamennyi közzétételi feladatát honlapján 

teljesíti. Az eljárás meghirdetéséről, lezárásáról, továbbá az egyes fordulókban beérkező 

pályázatok számáról és az igényelt támogatás összegéről, valamint az egyes fordulók 

eredményéről és a még rendelkezésre álló keretösszegről a Médiatanács döntését követő 

3 munkanapon belül nyújt tájékoztatást. 

4.2. Az Alap a jelen eljárás során kizárólag a pályázó által megjelölt email-címre küldött 

levélben nyújt tájékoztatást. Ezen email-címre küldött levél az elküldéstől számított 5 

napon belül kézbesítettnek tekintendő. Az emailben közölt tájékoztatások, határidők 

elmulasztásából eredő bármely kárért a felelősség kizárólag a pályázót terheli.   

4.3. Az eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kizárólag az alábbi 

címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap 

legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel 

egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében az eljáráshoz kapcsolódó 

dokumentumok között ’A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések’ címen honlapján is 

nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat. 

4.4. Felülvizsgálati, illetve méltányossági kérelmek vonatkozásában az ÁPF XI. fejezetében 

foglaltak az irányadóak. 

4.5. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, 

valamint az ÁPF-ben foglaltak az irányadóak. 

mailto:kerdesek@tamogatas.mtva.hu

