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A pályázók által benyújtandó az Alap által kiadott formanyomtatványok 

Pályázati kérelem és mellékletei 

 

Az alkalmazott jogszabályok, szabályzatok  

1. Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) 

2. A pályázati felhívásban, a pályázati kérelemben és mellékleteikben rögzített, 

alkalmazott jogszabályok 

 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

(Mttv.) 
 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 

 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 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-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 

379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikkelye, valamint a Médiatanács 1538/2011. (XI. 9.) számú 

határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (a továbbiakban: ÁPF) 

rögzítettek alapján 

pályázati felhívást bocsát ki 

közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek 

támogatására (REZSI2012). 

I. A pályázati eljárás célja 

 A közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező magyarországi lineáris 

médiaszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2012. január 1-je és 

2012. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti 

támogatott időszak (a továbbiakban: támogatott időszak) médiaszolgáltatással 

kapcsolatos már meglévő jogcímen felmerülő fenntartási és üzemeltetési költségeihez 

való hozzájárulás, havonta folyósítandó előfinanszírozás formájában nyújtott vissza nem 

térítendő támogatás formájában. 

II. A pályázat benyújtásának feltételei 

1. A pályázatot az ÁPF-ben és a jelen pályázati felhívásban és mellékleteiben (a 

továbbiakban: felhívás) meghatározott érvényességi és teljességi (a továbbiakban: 

formai), valamint tartalmi feltételekkel a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alaphoz (a továbbiakban: Alap) kell benyújtani. 

2. Egy pályázó a jelen eljárásban médiaszolgáltatási jogosultságonként csak egy pályázatot 

nyújthat be. 

3. Érvényes és teljes pályázatot kizárólag az nyújthat be (a továbbiakban: pályázó), 

aki 

a. megfelel az ÁPF V. (A pályázat beadásának érvényességi és teljességi feltételei) 

fejezetében meghatározott formai feltételeknek, 

b. magyarországi médiaszolgáltató, 

c. a pályázat benyújtásának napján közösségi lineáris médiaszolgáltatói jogosultsággal 

rendelkezik, és azt gyakorolja is, 

d. a pályázati kérelemben a támogatott időszakot a pályázat benyújtásának napjához 

tartozó beadási határidőt követő hónap első napjától legfeljebb 2012. december 31-éig 

tartó időszakra határozza meg, 

e. a pályázat beadásának pénzügyi évében, valamint az azt megelőző kettő pénzügyi 

évben csekély összegű (de minimis) támogatás címén, bármely forrásból elnyert 
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támogatás a jelen pályázat keretében igényelt összeggel együtt nem haladja meg a 

200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, és erről a pályázati kérelemben 

nyilatkozatot ad, 

f. a pályázó képviseletére jogosult személy nyilatkozik a közbeszerzésekről szóló 2003. 

évi CXXIX. számú törvény hatálya alá tartozásról, illetve a törvényben foglaltaknak 

való megfelelőségről. 

4. Az Alap a csak valamennyi – a felhívásban valamint az ÁPF-ben – meghatározott – 

feltétel szerint a beadás napján érvényes és teljes pályázatot minősíti befogadott 

pályázatnak és tárja a Médiatanács általa – folyamatos, nyílt beadású pályázati 

eljárásokhoz – felkért bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) elé értékelésre. 

5.  A bizottság a pályázati kérelem és annak mellékletei vizsgálata eredményeként alakítja 

ki a tartalmi értékelését tartalmazó írásos javaslatát (a továbbiakban: ajánlás), amely 

alapján ítél meg a Médiatanács támogatást. 

III. A támogatás 

1. 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. 

2. A pályázó a pályázati kérelemben nyilatkozik a pályázat benyújtásának pénzügyi évében, 

illetve az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű 

támogatások támogatástartalmáról. 

3. A pályázati eljárásban legfeljebb 350.000.000,- Ft keretösszeg áll a pályázók 

rendelkezésére. 

4. Az egy pályázó által médiaszolgáltatási jogosultságonként elnyerhető maximális 

támogatás összege: 

a. a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók (a továbbiakban: televíziós 

médiaszolgáltatók) esetében havonta 700.000,- Ft, 

b. a lineáris rádiós médiaszolgáltatók (a továbbiakban: rádiós médiaszolgáltatók) 

esetében havonta 600.000,- Ft, 

c. kisközösséginek minősülő lineáris médiaszolgáltatók esetében havonta 400.000,- Ft. 

5. Az eljárás során a támogatott ráfordítási arány az alábbiak szerint alakul: 

a. a pályázat benyújtását megelőző három pénzügyi évben (2009-2010-2011) az 

Alapon keresztül rezsitámogatásban részesített médiaszolgáltató legfeljebb 50 % 

támogatott ráfordítási aránnyal számolhat, 
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b. az előző pontba nem tartozó médiaszolgáltató legfeljebb 67 % támogatott ráfordítási 

aránnyal számolhat. 

6. A pályázati eljárás keretében a Médiatanács a pályázónak kizárólag azon költségeihez 

járul hozzá és viszonyítva ítél meg támogatást, amelyek 

a. a támogatott időszakra vonatkozóan, 

b. az Alap által kiadott költségvetési táblázatba egyértelműen besorolható fenntartási és 

üzemeltetési költségként, 

c. külső szállítók által a pályázó nevére kiállított számlák ellenében pénzben, 

d. a munkaviszonyban álló munkatársak irányában munkabérként, 

e. az utazással összefüggő költségek tekintetében a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekben foglalt előírások szerint, 

f. banki költségek, illetékek esetében a banki értesítő illetve csekk alapján, 

g. ingatlan-, eszköz- vagy autó biztosítás esetében kötvénymásolat és a befizetést igazoló 

bizonylat alapján 

kerülnek kiegyenlítésre. 

7. A jelen pályázati eljárásban a fenntartás és üzemeltetés költségeinek költségnemenkénti 

tételes felsorolását a felhíváshoz tartozó Költségterv formanyomtatvány tartalmazza. Az 

alábbi költségek a fenntartás és üzemeltetés költségei között nem tervezhetőek: 

a. a médiaszolgáltató műsorszámainak gyártási költségei, 

b. a közösségi médiaszolgáltatók műszaki fejlesztését célzó pályázati eljárásban 

igényelhető eszközök beszerzésének költségei, 

c. nem a médiához kötődő szakkönyvek, kiadványok, képzések, 

d. káreseményekkel, vagy egyéb váratlan eseményekkel kapcsolatban felmerült 

rendkívüli kiadások, 

e. reprezentációs kiadások, 

f. olyan jogcímen felmerülő kiadások, amelyeket a támogatás ténye generál. 

8. A támogatás terhére a pályázó számla ellenében illetve munkabérként történő kifizetései 

jelölhetőek meg. 

9. A saját forrás terhére a 8. pontba nem sorolható, de tervezhető költségek illetve az 

önkéntes munka megjelölésére van lehetőség. Az önkéntes munka beszámítására 

legfeljebb a tervezett összköltség 20 %-áig van lehetőség. A bizottság által javasolt és a 

Médiatanács által elfogadott értéke az elszámolás során nem változtatható meg. Az 

önkéntes munkát a felhívás I. melléklet I. kötelező mellékletek 6. pontjában kell, az 

alábbiak szerint igazolnia: 

a. önkéntesekkel kötött szerződés(ek)/megállapodás(ok) csatolása, 

b. meg kell határozni az önkéntes tevékenységet, 

c. a szerződésben/megállapodásban rögzíteni kell a munka eszmei értékét, 

d. meg kell határozni a tevékenység végzésének időtartamát (milyen időszakban, milyen 

rendszerességgel), valamint 

e. azt, hogy ez havi hány órára vonatkozik. 

10. Az egy pályázó által elnyerhető havi támogatás a fenntartás és üzemeltetés költségeire (a 
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továbbiakban: elismert költségek) terjed ki. 

11. A támogatás folyósítására pályázati kérelemben megjelölt – az ÁPF VII. fejezetének 12) 

pontja szerint módosítható – támogatást fogadó számlára havonta, hitelintézeti átutalással 

kerül sor. A folyósítás határideje az első támogatott hónapban a támogatási szerződés 

keltét követő 10. munkanap, a további hónapokban a tárgyhó 10. napja, illetve – ha az 

nem munkanap – az azt követő munkanap. Amennyiben a második folyósítás napjáig a 

támogatási szerződés aláírására nem kerül sor, úgy az első két részlet folyósítása 

egyidejűleg, a támogatási szerződés keltét követő 10. munkanapig történik. 

12. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Médiatanács által kedvezményezetté 

nyilvánított pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) 

a. nem áll csőd-, felszámolás- vagy végelszámolási 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 az Alappal szemben fennálló, lejárt és teljesítetlen 

fizetési kötelezettsége (Amennyiben a kedvezményezett a Médiatanácstól részletfizetési 

lehetőséget kapott, úgy a részletfizetéssel érintett tartozás – a részletek határidőben 

történő teljesítése esetén – nem minősül lejárt tartozásnak.), 

d. a pályázat benyújtásának napjától megszakítás nélkül, folyamatosan fenntartja és 

gyakorolja a közösségi médiaszolgáltatói jogosultságát. (Amennyiben a Médiatanács a 

jogosultság gyakorlásának feltételeiben törvénysértést állapít meg adott hónapban 

bármely napra, azon nap(ok)ra támogatás nem jár – tekintet nélkül a Médiatanács 

határozatának esetleges megtámadására.) 

13. A pályázónak a pályázati kérelemben meg kell jelölnie, hogy a támogatás 

felhasználásáról szóló dokumentált beszámoló elkészítéséhez könyvvizsgálót alkalmaz-e. 

A könyvvizsgáló alkalmazásával kapcsolatos költségek a tényleges összköltség részeként 

elszámolhatók. 

IV. Az eljárási határidők 

1. A pályázato(ka)t a pályázati eljárás első fordulójában a felhívás közzétételének napjától 

2011. december 15-éig lehet benyújtani, azt követően pedig minden hónap 15. napjáig 

(a továbbiakban: határnap), de legkésőbb 2012. október 15-éig. Az Alap a pályázatokat 

folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között előzetes 

bejelentkezés alapján (amennyiben a határnap munkaszüneti nap lenne, vagy nem 

beadási nap, úgy a határnap a soron következő beadási nap) fogadja a következő címen: 

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

2. Az Alap által befogadott érvényes és teljes pályázatokat a bizottság havonta, érdemben 

értékeli az ÁPF IX. fejezetében és a felhívás II. melléklet II. pontjában részletesen 

meghatározott feltételek szerint. 

3. Az Alap a bizottság értékelésének eredményeképp kialakított ajánlást 8 munkanapon 

belül terjeszti a Médiatanács elé. A Médiatanács az ajánlás alapján dönt az egyes 

pályázatok támogatásáról, illetve elutasításáról. 

4. A Médiatanács támogató döntéséről az Alap – az érintett pályázóra vonatkozó ajánlás 

csatolásával – 8 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót. 

5. A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a 

támogatásról szóló döntés meghozatalának napjától számított tíz évig megőrizni. 
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V. A pályázat beadása 

1. A felhívás, a pályázati kérelem, valamint az ahhoz tartozó formanyomtatványok az Alap 

honlapjáról letölthetők (http://www.mtva.hu/). 

2. A pályázat beadásának módját és részletes szabályait a felhívásban alább rögzítetteken 

túlmenően az ÁPF. IV. fejezetének C.) pontja (Nyílt beadású pályázati eljárások), az V. 

fejezet (A pályázat beadásának érvényességi és teljességi feltételei), a VI. fejezet (A 

benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása) és a VIII. fejezet (A pályázati díj), 

rögzíti. 

3. A pályázat benyújtásához a pályázónak pályázati díjat kell fizetnie. A pályázati díjat az 

annak teljesítésekor hatályos jogszabályban foglalt mértékű ÁFA terheli. Teljesítésnek a 

pályázati díj Médiatanács számláján történő jóváírási napja tekintendő. A pályázati díjat 

az ÁPF VIII. fejezetében rögzítettek szerint kell megfizetni. 

4. A pályázatot 1 eredeti nyitott (kizárólag papír alapú) és 6 zárt (kizárólag elektronikus 

hordozón rögzített – CD/DVD) másolati példányban kell benyújtani. 

5. A pályázó a benyújtott pályázatát az ÁPF IX. fejezetének 8) pontjában meghatározott 

esetekben jogosult módosítani. 

VI. A támogatási szerződés 

1. A kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat az ÁPF 

X. fejezete tartalmazza. 

2. A támogatási szerződés megkötése előtt – az ÁPF X. fejezetében foglalt dokumentumok 

benyújtásán túlmenően – a Kedvezményezett köteles az Alap által kiadott 

formanyomtatványon – nyilatkozni a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. 

3. A támogatott időszakban felmerült fenntartási és üzemeltetési költségekről készített, 

dokumentált beszámolót legkésőbb 2013. február 28-ig kell az Alapnak eljuttatni. 

VII.  További információk 

 A pályázati eljárással kapcsolatos további információkat az ÁPF tartalmazza. 
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a felhívás I. melléklete 

I. Ellenőrző lap (Útmutató a pályázók részére az érvényes és teljes eredeti pályázat 

összeállításához.) 

 

a dokumentum megnevezése  

 
pályázati kérelem – fájlnév: forduló száma_00palyazatikerelem (az 

Alap által kiadott formanyomtatvány), 
 

a pályázati kérelem kötelező mellékletei  

1. 
tartalomjegyzék, amely a mellékletek kezdő oldalszámait is 

tartalmazza, 
 

2. 

a médiaszolgáltató heti és napi műsorterve, műsorszerkezete (azaz: a 

műsoridő beosztása intervallumok megadásával, mely napokon mettől 

meddig), valamint az általa készített, szerkesztett műsorszámok 

bemutatása, – fájlnév: forduló száma_01musorterv 

 

3. 

az eddigi médiaszolgáltatói tevékenység bemutatása, referencia-

anyagok (közvélemény-kutatási adatok, felmérések) – fájlnév: forduló 

száma_02referencia és 

válogatás a médiaszolgáltató műsorából – fájlnév: forduló 

száma_02musor (amennyiben a benyújtandó adatmennyiség nagyobb, mint 

az adathordozó kapacitása, külön adathordozón kell benyújtani), 

 

4. 

a költségvetés tervezését alátámasztó szöveges indokolás a bevételek 

és kiadások alakulásáról, a támogatási időszakra vonatkozó 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.), – fájlnév: forduló 

száma_03alatamasztas 

 

5. 
a pályázó 90 napnál nem régebbi záró főkönyvi kivonata 

(magánszemély kivételével), - fájlnév: forduló száma_04fokonyv 
 

6. 

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

tervezését alátámasztó okirat(ok) eredeti vagy a pályázó által hitelesített 

másolati példánya(i), az önkéntes munka beszámítására vonatkozó 

adatok, – fájlnév: forduló száma_05forrasigazolas 

 

7. 

a NAV által, a pályázat beadását megelőző 30 napnál nem régebben 

kibocsátott nemleges együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak az 

együttes adóigazolás kiállításának napján az adó- és a vámhatóságnál 

lejárt köztartozása nincs. 

FIGYELEM!  

A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően ELLENŐRIZZE, hogy a 

NAV valóban a hivatal munkatársa által aláírt, dátumozott és 

hitelesített nemleges EGYÜTTES adóigazolást állított ki a részére! 
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8. 

a pályázó székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat a pályázat 

beadását megelőző 30 napnál nem régebben kibocsátott igazolása arról, 

hogy a pályázónak nincs fennálló adó, illetve illetéktartozása, 

 

9. 

amennyiben a pályázó természetes személy, társadalmi szervezet, 

egyéni vállalkozó, állami költségvetési intézmény, önkormányzati 

önálló költségvetési intézmény vagy önkormányzat, úgy hatályos jogi 

alapdokumentumának a pályázat beadását megelőző 30 napnál 

nem régebben kiállított példánya az alábbiak szerint: 

a. természetes személy esetén a személyazonossági igazolvány és az 

adóigazolvány közjegyző által hitelesített másolata, 

b. egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány közjegyző által 

hitelesített másolata, 

c. társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület) esetében az illetékes 

megyei/fővárosi bíróság nyilvántartásának kivonata,  

d. állami költségvetési intézmény esetében az alapító okirat 

hitelesített másolata, 

e. önkormányzati önálló költségvetési intézmény esetében a 

költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló, az 

illetékes önkormányzat jegyzője által hitelesített igazolás, 

f. önkormányzat esetén a Magyar Államkincstár Területi 

Igazgatóságának igazolása (amely tartalmazza a pályázó nevét, 

címét, törzsszámát), 

 

10. 

amennyiben a pályázónak adatszolgáltatási és jogdíjfizetési 

kötelezettsége keletkezett valamely közös jogkezelő szervezet 

irányába, úgy annak a pályázat beadását megelőző 30 napnál nem 

régebben kibocsátott igazolása a tartozásmentességről. 

 

 

 



 
 

 9 

TÁMOGATÁSI TERÜLET 

II. Formai ellenőrző lap 

1. A pályázat eredeti példányára vonatkozóan: 

a. a pályázat eredeti példányát nyitott csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson az 

eredetiséget egyértelműen meg kell jelölni, 

b. a pályázati kérelem eredeti példányát a felhívás mellékletét képező formában, 

hiánytalanul kitöltve és aláírva, a szükséges mellékletekkel felszerelten kell 

benyújtani, 

c. a pályázati kérelemhez csatolni kell a felhívás I. melléklet 1. pont kötelező 

mellékleteinek 1. – 8. és amennyiben szükséges, a 9. – 10. pontok szerinti 

mellékleteket a felhívás I. melléklet 1. pontjában meghatározott sorrendben 

összeállítva és egyértelműen megjelölve, hogy azok benyújtásával a pályázó mely 

kötelezettségét kívánja teljesíteni, 

d. a pályázati kérelem mellékleteit a pályázati kérelem oldalszámozását követő 

folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és a mellékletek minden oldalának 

tartalmaznia kell a pályázó képviselőjének szignóját, 

2. A pályázat másolati példányaira vonatkozóan: 

a. a 6 – elektronikus formában, egyszer írható adathordozón (CD/DVD) (a továbbiakban: 

elektronikus adathordozó) lévő – zárt másolati példánynak kizárólag a pályázati 

kérelmet és a felhívás I. melléklet 1. pont kötelező mellékletek 2. – 6. pontjai szerinti 

mellékleteit (a továbbiakban: a bírálathoz szükséges mellékletek) kell tartalmaznia, 

b. másolati példányonként a bírálathoz szükséges mellékleteket a médiaszolgáltató 

műsorából való válogatást legfeljebb egy darab elektronikus adathordozón kell 

benyújtani. Amennyiben a benyújtandó adatmennyiség nagyobb, mint az adathordozó 

kapacitása, a médiaszolgáltató műsorából való válogatást további egy külön 

elektronikus adathordozón kell benyújtani, 

c. a hiánytalanul kitöltött és aláírt végleges eredeti pályázati kérelmet és azokat a 

dokumentumokat, amelyek nem állnak a pályázó rendelkezésére elektronikus 

formátumban beszkennelt formában kell az elektronikus adathordozóra menteni, 

d. az elektronikus adathordozókra a bírálathoz szükséges végleges dokumentumokat 

kizárólag a felhívás I. melléklet 1. pontjában megadott fájlneveken, megjelölve a 

forduló számát, és kizárólag .pdf fájlformátumban (több oldalas melléklet esetében 

egy .pdf fájlban több oldalt), a médiaszolgáltató műsorának válogatását MPEG4 

illetve MP3 formátumban kell menteni, más illetve más néven mentett fájlok az 

elektronikus adathordozókon nem szerepelhetnek. Az esetlegesen más illetve más 

fájlnéven szereplő fájlok a bírálat során nem kerülnek értékelésre, 

e. a hordozón található dokumentumokat – tömörítés nélkül – írásvédetten kell 

benyújtani, ugyanakkor az olvasási jogosultság nem lehet jelszóval vagy másként 

korlátozott, 

f. az elektronikus adathordozókat egyenként zárt, lehetőleg papír tokozású 

csomagolásban kell benyújtani úgy, hogy azoknak a sértetlensége a bizottság általi 

felbontáskor egyértelműen megállapítható legyen, valamint a csomagoláson jól 

olvashatóan fel kell tüntetni a pályázati eljárás kódját (REZSI2012), 

g. az elektronikus adathordozó korongokon jól olvashatóan fel kell tüntetni a pályázó 

nevét, a médiaszolgáltatói jogosultságának állandó megnevezését, a pályázati eljárás 

kódját (REZSI2012) és a forduló számát. 
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a felhívás II. melléklete 

I. A formai értékelés menete 

1. A felhívásban megjelölt adott fordulóhoz tartozó beadási napo(ko)n és helyen beadott 

pályázatokat az Alap az ÁPF IV. fejezetének C.) pontjában (Nyílt beadású pályázati 

eljárások) meghatározottak szerint az ÁPF V. (A pályázat beadásának érvényességi és 

teljességi feltételei) fejezetében meghatározott érvényességi és teljességi valamint a 

felhívásban meghatározott érvényességi feltételekre vonatkozó vizsgálatnak veti alá. 

2. Az Alap – átvételi jegyzőkönyv ellenében – csak a pályázat átvétele alkalmával 

ellenőrizhető érvényességi és teljességi feltételeknek megfelelő pályázatot veszi át 

(feltételesen befogadott pályázat). Az Alap az átvétel alkalmával az alábbi érvényességi 

és teljességi feltételek teljesülését ellenőrzi: 

a. az ÁPF V. fejezet 1) pont, 1) d) (kivétel a hitelesített elektronikus aláírással ellátott 

NAV igazolás vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisból származó egyszerű 

lekérdezés), e), g), h) és i), valamint ÁPF V. fejezet 2) a), b) és c) pontok, 

b. a felhívás II. 3. d. pont szerinti feltétel, a felhívás II. 3. e. és f. pontok szerinti 

nyilatkozatok, és a felhívás V. 4. pont szerinti feltétel, 

c. a felhívás I. mellékletének II. 1. és II. 2. g. pontok szerinti feltételek. 

3. Az Alap a feltételes befogadást követően az alábbi – átvétel alkalmával nem ellenőrizhető 

érvényességi feltételek teljesülését ellenőrzi: 

a. ÁPF V. fejezet 1) a), b), c), d) (a hitelesített elektronikus aláírással ellátott NAV 

igazolások és a köztartozásmentes adózói adatbázisból származó egyszerű 

lekérdezések), és f) pontok, 

b. a felhívás II. 3. a., b., c. és e. pontok. 

4. Az Alap valamennyi érvényességi és teljességi feltétel ellenőrzését követően megállapítja 

a pályázat érvényességét vagy érvénytelenségét. Amennyiben a pályázat érvényes, úgy 

befogadottnak minősül. 

5. Amennyiben az Alap a pályázat érvénytelenségét állapítja meg, a Médiatanács az 

érvénytelenségről az érintett forduló ajánlásáról hozott határozattal egyidejűleg dönt. Az 

érvénytelen pályázatok nem kerülnek a bizottság elé értékelésre. 

6. A Médiatanács érvénytelenségről hozott döntéséről az Alap írásban értesíti a pályázót, és 

– amennyiben az érvénytelenségi ok javítható – egyben tájékoztatja, hogy a pályázat 

benyújtására nyitva álló határidőn belül – az ÁPF IV. fejezetének C.) (Nyílt beadású 

pályázati eljárások) 14) pontjában foglaltak szerint – jogosult a pályázatát módosítani és 

ismételten benyújtani. 

7. A pályázati kérelmet és a módosítandó dokumentumokat a pályázat megismételt 

benyújtásának napjára vonatkozó előírásoknak megfelelően kell benyújtani, továbbá a 

pályázati kérelmet a megismételt benyújtás napjára vonatkozóan kell kitölteni (tartalmi 

vagy érvénytelenség miatt nem támogatott pályázat esetében is). Módosítás esetén a 

pályázat másolati példányainak a bírálathoz szükséges valamennyi mellékletet 

tartalmaznia kell. 
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II. A tartalmi értékelés szempontjai 

1. A befogadott pályázatokat a bizottság a bontatlan másolati példányok alapján havonta 

az alábbiakban meghatározott bírálati szempontok szerint értékeli: 

a. a pályázó által elektronikus hordozón benyújtott másolati példányokon rögzített 

pályázati kérelem illetve annak a mellékleteként benyújtott mellékletek megfelelnek-e 

a felhívásban rögzített tartalmi illetve felhívás I. melléklet II. 2. pontjában szereplő 

formai feltételeknek kivéve a 2. g. pontot), 

b. a pályázó dokumentumokkal kellőképpen alátámasztotta-e a támogatandó időszakra 

vonatkozó pénzügyi tervezés adatait, 

c. indokoltak-e az egyes költségnemekben tervezett előirányzatok a pályázó közösségi 

médiaszolgáltatói tevékenysége szempontjából, 

d. a fenntartási és üzemeltetési költségek arányban állnak-e, illetve indokoltak-e 

figyelembe véve a műsorszerkezetet, az általa készített, szerkesztett műsorszámok 

arányát és a tényleges műsorszolgáltatói tevékenységet, 

e. a működési költségek összhangban vannak-e a médiaszolgáltatói működéssel. 

2. A bizottság az értékelés során javaslatot tesz a Médiatanács részére a támogatásra vagy 

annak elutasítására, továbbá – támogatásra történő javaslattétel esetén – a havonta 

folyósítandó támogatás összegére. Elutasítás (a forráshiányra hivatkozással történő 

elutasítás esetét kivéve), vagy csökkentett támogatásra történő javaslattétel esetén 

ajánlását a bizottság részletes indokolással látja el. 

3. Amennyiben a bizottság ajánlásában a pályázat támogatását nem javasolja, az Alap erről, 

valamint a pályázat következő fordulóra történő módosításának lehetőségéről a bizottság 

ajánlásának elkészítését követő 8 munkanapon belül, az ajánlás mellékelésével 

tájékoztatja a pályázót. 

4. A pályázat módosítására az ÁPF IX. fejezetének 8) pontja szerint van mód. 

 


