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A pályázó által benyújtandó, a pályázati dokumentáció részét képező
formanyomtatványok
Pályázati kérelem űrlap és kapcsolódó mellékletei

A pályázati eljárás során alkalmazott jogszabályok, szabályzatok
1. Általános Pályázati Feltételek (ÁPF)
2. 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
(Mttv.)
3. Közszolgálati Kódex
4. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
5. 2000. évi C. törvény a számvitelről
6. 2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

7. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
8. 2012/21/EU bizottsági határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke
(2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.)
9. Az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvános pályázatok útján támogatásban
részesülő kedvezményezettek teljesítési szakaszban benyújtott szerződésmódosítási
kérelmeinek elbírálásáról szóló általános érvényű médiatanácsi döntés
10. Támogatás-ellenőrzési szabályzat
11. A támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről
szóló általános érvényű médiatanácsi döntés

A jogszabályok és szabályzatok megtalálhatók az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának
honlapján: http://mecenatura.mtva.hu.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, illetve
kiíró) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, illetve
lebonyolító) az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott
ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében
pályázati eljárást hirdet rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint
tematikus magazinműsor készítésének ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában
történő, vissza nem térítendő támogatására.
A pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) alapján nyújtható támogatás közszolgáltatásért
járó ellentételezésnek minősül, melyre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.
cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezései
alkalmazandók, amelyeket az ÁPF VI. fejezetének 26. pontja tartalmaz.
1. A pályázati eljárás
1.1. Az eljárás célja
1.1.1. A jelen pályázati eljárás (a továbbiakban: eljárás) célja négy negyedéven keresztül (a
továbbiakban: támogatott időszak) minden hét azonos napján/napjain, azonos
időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú rádiós műsorszám (a
továbbiakban: állandó műsorszám) támogatott időszakban történő folyamatos
készítésének és adásba szerkesztésének támogatása.
1.1.2. A jelen eljárásban az alábbi állandó műsorszámtípusokra nyújtható be pályázat:
a) a pályázó pályázati kérelmében megjelölt médiaszolgáltatása vételkörzetének
eseményeiről szóló – a pályázó választása szerint sporthíreket is tartalmazó –
hírműsor (a továbbiakban: hírműsor),
b) a pályázó pályázati kérelmében megjelölt médiaszolgáltatása vételkörzetének
eseményeivel foglalkozó vagy a vételkörzet lakóinak informálódását segítő
helyi/körzeti információkat közlő közérdekű szolgáltató magazinműsor (a
továbbiakban: szolgáltató magazin),
c) a pályázó pályázati kérelmében megjelölt médiaszolgáltatása vételkörzetéhez,
annak eseményeihez, történéseihez kapcsolódó tematikus magazinműsor (a
továbbiakban: tematikus magazin) a 6.4. pontban rögzítettek szerint.
1.2. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok
1.2.1. Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb
75.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra összesen 300.000.000 Ft-ot különít el.
1.2.2. A fordulónkénti keretösszeg 10%-át kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal
rendelkező médiaszolgáltatók támogatására kell fordítani.
1.2.3. Amennyiben az egyes fordulókban a fenti arányt vagy a rendelkezésre álló
keretösszeget a bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) ajánlásában támogatásként
javasolt összeg nem éri el, úgy a bizottság az ajánlásában javasolhatja, hogy a
fennmaradó összeg kerüljön felosztásra a többi pályázó között, vagy az eljárás
következő fordulójában kerüljön felhasználásra. Amennyiben a bizottság ajánlása
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szerint javasolt támogatás összege az adott fordulóban meghatározott keretösszeget
meghaladja, úgy a bizottság ajánlása alapján a Médiatanács dönthet arról, hogy a
hiányzó összeget az eljárás soron következő fordulójának keretösszegéből egészíti ki.
1.2.4. Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás összege:
a) hírműsor esetén 9.000 Ft,
b) szolgáltató magazin esetén 45.000 Ft,
c) tematikus magazin esetén 45.000 Ft.
1.2.5. A Médiatanács az állandó műsorszám támogatott időszakban történő készítését és
adásba szerkesztését a tervezett összköltség legfeljebb 67%-ával (támogatott ráfordítási
arány) támogatja.
1.2.6. A pályázó kizárólag a közvetlen kifizetések és a tételes költségek fedezetére kérhet
támogatást.
1.3. Az eljárás időbeli ütemezése
A pályázati eljárás négy különálló pályázati fordulóból áll. Az egyes fordulókra vonatkozó
eljárási határidők a következők:

a támogatott
időszak
a pályázat
beadás
időszaka/
határideje
a bizottsági
ajánlás
elkészítésének
határideje
a Médiatanács
döntésének
határideje

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

2018. július 1-je és
2019. június 30-a
közötti egy év

2018. október 1-je és
2019. szeptember
30-a közötti egy év

2019. január 1-je és
2019. december 31-e
közötti egy év

2019. április 1-je és
2020. március 31-e
közötti egy év

2018. március 29.
12:00:00

2018. május 14. –
június 14.
12:00:00

2018. augusztus 28. –
szeptember 28.
12:00

2018. november 19. –
2019. január 3.
12:00

2018. május 4.

2018. július 27.

2018. november 2.

2019. február 8.

2018. május 15.

2018. szeptember 4.

2018. november 13.

2019. február 19.

1.4. A pályázók köre
1.4.1. A jelen pályázati eljárásban az a magyarországi – hatósági szerződés vagy
nyilvántartásba vétel alapján médiaszolgáltatás végzésére jogosult – rádiós
médiaszolgáltató nyújthat be érvényes pályázatot, amely
a) a pályázati eljárásban résztvevő helyi, vagy körzeti médiaszolgáltatási
tevékenységét a pályázata benyújtása előtt már legalább 3 hónapja ténylegesen
gyakorolja, valamint
b) a támogatott időszakban adásba kerülő, a pályázati kérelem űrlapon megjelölt
állandó műsorszámra, illetve műsorszámtípusra a Médiatanácstól még nem
nyert el támogatást.
1.4.2. A RADIOALLANDO2018 eljárás valamennyi fordulóját tekintve egy pályázó
médiaszolgáltatási jogosultságonként legfeljebb
a) egy hírműsorra és egy szolgáltató magazinra, vagy
b) egy hírműsorra és egy tematikus magazinra
nyerhet el támogatást.
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1.4.3. Hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató pályázatot kizárólag a hálózatos műsoridőn túli,
saját médiaszolgáltatása időtartamának (saját műsoridejének) időszakára vonatkozóan
nyújthat be.
1.4.4. A vételkörzet meghatározása esetében a vételkörzet-bővítés az Mttv. 64.§ (7) bekezdése
alapján nem minősül új jogosultságnak.
1.4.5. Az ÁPF I. fejezet 5.5. pontja szerinti vállalkozás támogatásban nem részesülhet.
2. A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók
2.1. A pályázat beadása
2.1.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton – az Ügyfélkapu tárhelyen keresztül
(https://tarhely.gov.hu), a Központi azonosítást követően a pályázati dokumentáció
részét képező ÁNYK űrlapon – lehet benyújtani az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában
rögzített, illetve a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt
mellékletekkel együtt.
2.1.2. A pályázatokat az egyes fordulókban az 1.3. pontban megjelölt beadási időszakban, az
utolsó pályázat beadási határnapon 12 óráig lehet benyújtani. Az ezt követően beküldött
pályázatokat az Alap nem fogadja be. A beküldés időpontjának az Ügyfélkapu
visszaigazolásának időpecsétjén szereplő időpont minősül.
2.1.3. A pályázat Ügyfélkapu tárhelyen keresztül történő beküldéséről az Ügyfélkapu küld
visszaigazolást, majd ezt követően az elektronikus pályáztatási rendszerbe való
beérkezéséről az EPR befogadó szolgáltatás küld automatikus válaszüzenetet. A
pályázat befogadásáról a pályázó Ügyfélkapu tárhelyére kapott üzenet tartalmaz
információt.
2.1.4. A jelen eljárásban a pályázat érvényes benyújtásához pályázati díjat kell fizetni. A
pályázónak a pályázati díjat az ÁPF II. fejezetének 14.1. pontjában rögzítettek szerint,
fordulónként és pályázatonként kell megfizetnie. A pályázati díj esetleges
visszatérítése az ÁPF II. fejezet 14.2. pontja szerint történik.
2.2. A pályázat kötelező tartalma
2.2.1. A pályázat tartalma vonatkozásában a jelen felhívásban rögzítetteken túl az ÁPF II.
fejezet 13. pontjában rögzítetteket is figyelembe kell vennie a pályázónak.
2.2.2. A beadandó pályázat kötelezően az alábbiakat tartalmazza:
A)

pályázati kérelem űrlap, amely a következő részekből áll:

1.

pályázati kérelem adatlap,

2.

médiaszolgáltató adatai és egyéb adatok,

3.

költségterv (ezen belül pénzügyi adatok),

4.

ráfordításértékelésre vonatkozó nyilatkozat (ráfordításérték feltüntetése esetén
kitöltendő),

5.

tételes költségekre vonatkozó nyilatkozat (tételes költség feltüntetése esetén
kitöltendő),

6.

saját forrásra, annak összetételére vonatkozó nyilatkozat,

7.

nyilatkozat a kötelezettségekről és tartozásmentességekről,
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B)
1.

kötelezően csatolandó dokumentumok:
a pályázati
kérelem
űrlap részét
képező kötelezettségekről és
tartozásmentességekről szóló nyilatkozatban tételesen felsorolt kötelezettségekről
és tartozásmentességekről kiállított igazolások:
a)

NAV adóigazolás (1 db pdf/jpeg),

b) helyi önkormányzat igazolása (1 db pdf/jpeg),
c)

a közös jogkezelő szervezetek – ARTISJUS és MAHASZ-MSZSZ-EJI –
igazolásai (2 db pdf/jpeg),

2.

az állandó műsorszám részletes
formanyomtatványon (1 db xlsx),

által

kiadott

3.

szerkesztő által aláírt szerkesztői nyilatkozat az Alap által
formanyomtatványon (1 db pdf/jpeg), és a hozzá tartozó dokumentumok:

kiadott

a)

költségvetése

az

Alap

szerkesztői koncepció (1 db pdf/jpeg),

b) az állandó műsorszám tartalmi, szerkezeti, gyártási leírása (1 db pdf/jpeg),
c)

az állandó műsorszám készítésében résztvevő munkatársak tevékenységének és
szakmai hátterének bemutatása (1 db pdf/jpeg),

4.

a pályázó heti és napi műsorkínálata és/vagy műsorszerkezete megnevezve, hogy
ezt/ezeket rendszeresen milyen formában hol teszi közzé, pl. saját weboldal, helyi
lap, megyei lap, stb. (1 db pdf/jpeg),

5.

korábban támogatott állandó műsorszám esetén a referenciaként feltöltött
állandó műsorszám adásainak adásmenete és/vagy műsortükre, új, illetve még
nem támogatott állandó műsorszám esetén a referenciaként feltöltött tervezett
állandó műsorszám adásának adásmenete és/vagy műsortükre (1 db pdf/jpeg),

6.

a pályázati kérelem űrlapon megjelölt szerkesztő szakmai életrajza és referenciái
(1 db pdf/jpeg),

7.

a pályázó médiaszolgáltatói működésének és műsorkészítői tevékenységének
bemutatása (1 db pdf/jpeg),

8.

a pályázati díj átutalási megbízásának másolata vagy elektronikus kivonata annak
érdekében, hogy a befizető személye azonosítható legyen (1 db pdf/jpeg),

9.

a referenciaként feltöltött állandó műsorszám feltöltésének igazolása az alábbiak
szerint (1 db epr):
a)

korábbi RADIOALLANDO eljárásban már támogatott állandó műsorszám
esetén a pályázó válogatása alapján 3 adás az alábbi hónapok bármelyikéből:
 az 1. fordulóban: 2017. december, 2018. január, február,
 a 2. fordulóban: 2018. március, április, május,
 a 3. fordulóban: 2018. június, július, augusztus,
 a 4. fordulóban: 2018. szeptember, október, november.

b) korábbi RADIOALLANDO eljárásban még nem támogatott állandó
műsorszám esetén a tervezett állandó műsorszám egy adása (az adásnak a 6.
pontban
rögzített
műfaji
követelményeknek
időtartamában
és
műsorszerkezetében meg kell felelnie),
6
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c)

C)

amennyiben az állandó műsorszám korábban már kapott támogatást
RADIOALLANDO eljárásban, azonban az a) pontban megjelölt időszakban
nincsen adásban, a b) pontban rögzítettek szerinti adást kell benyújtania, és az
B) 5. pontban jelzett adásmenetnél nyilatkoznia kell ennek okáról.

további csatolható dokumentumok:

1.

a vételkörzetben vagy azon kívül működő más médiaszolgáltatókkal,
tartalomszolgáltatókkal való együttműködés leírása, jellemzése (1 db pdf/jpeg),

2.

a beadás időpontjához képest egy évnél nem régebbi hallgatottsági adatokat
bemutató felmérés, közvélemény-kutatás (1 db pdf/jpeg),

3.

külső forrás esetén annak igazolása a 2.3.3. pont alapján (1 db pdf/jpeg),

4.

egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok) – a pályázó
választása szerint (1 db pdf/jpeg).

2.2.3. A referenciaként feltöltött állandó műsorszámot az EPR Referencia feltöltő portálon
keresztül kell a pályázónak feltöltenie, majd az ott kapott referenciafájlt kell a pályázati
kérelemhez csatolnia. A referenciafájl átnevezhető a kiterjesztés megtartása mellett
(használható karakterek: az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az
alulvonás jel), azonban a fájl tartalma nem módosítható, mert amennyiben nem bizonyul
hitelesnek, úgy a pályázati kérelmet az elektronikus pályáztatási rendszer nem fogadja
be.
2.2.4. A pályázati kérelem kötelező mellékleteit úgy kell csatolni, hogy a megadott fájlnév
egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére. Az
elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az alulvonás
jel alkalmazható.
2.3. A költségvetés elkészítése
2.3.1. Az állandó műsorszám részletes költségeinek keretére, azaz a tervezett költségvetésre, a
közvetlen kifizetésekre, a tételes költségekre, a ráfordításértékre és a saját forrásra
vonatkozóan a pályázónak a pályázati kérelem űrlap mellékletét képező költségvetésben
kell rögzítenie az értékeket.
2.3.2. Az állandó műsorszám tervezett összköltsége a pályázati dokumentáció részét képező
részletes költségvetés táblázatba egyértelműen besorolható közvetlen kifizetések, tételes
költségek, illetve ráfordításérték összege. Ezen költségkategóriák meghatározását az
ÁPF VIII. fejezete tartalmazza.
2.3.3. A pályázónak a külső forrást a pályázat benyújtásakor, az adott támogató és a pályázó
között létrejött szerződéssel, megállapodással, a saját forrás pénzbeli részét a
támogatási szerződés aláírásakor a szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi
hitelintézeti számlakivonattal vagy igazolással kell igazolnia.
2.3.4. Amennyiben a Médiatanács egy fordulón belül a pályázó több pályázatát (akár több
jogosultságra vonatkozóan) is kedvezményezetté nyilvánítja, akkor a kedvezményezett
a saját forrás pénzbeli részére vonatkozó, a 2.3.3. pontban rögzített igazolási
kötelezettségét teljesítheti valamennyi nyertessé nyilvánított pályázatát illetően
közösen, egyetlen számlakivonattal, amennyiben azon valamennyi érintett állandó
műsorszámára vonatkozóan együttesen szerepel a saját forrás összege.
2.3.5. Az elő- és utófinanszírozás egyes negyedévekben folyósítani kért részleteinek összegét
a pályázónak a pályázati kérelemben kell megterveznie oly módon, hogy az adott
negyedévre eső előfinanszírozások összege nem haladhatja meg az igényelt támogatás
80%-át.
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2.3.6. Az állandó műsorszám megvalósításának költségei között elszámolható a könyvvizsgáló
megbízási díja, ugyanakkor nem számolhatóak el a pályázati dokumentáció
összeállításával kapcsolatos költségek, valamint a pályázati díj.
2.3.7. Az elszámolás során a Médiatanács által elismert ráfordításérték a tényleges összköltség
részének minősül.
2.3.8. A Médiatanács a pályázati 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
visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások (biztosíték, levonható ÁFA) az összköltség
részeként nem számolhatók el.
2.3.9. A jelen támogatás elszámolásába más, a saját forrás elszámolásába pedig a Mecenatúra
Programban elnyert támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak,
dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei nem vonhatók be, a jelen
támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak
záradékolt összegei más támogatások felhasználásának igazolásához nem használhatók
fel.
3. A pályázatok ellenőrzése, értékelése és a pályázók értesítése
3.1. Ellenőrzés
3.1.1. A pályázat teljességi feltételeknek való megfelelését (rovatok kitöltése és a mellékletek
csatolása) az ÁNYK program, valamint az Alap elektronikus pályáztatási rendszere
automatikusan ellenőrzi. A pályázóra, illetve a pályázatra vonatkozó érvényességi
ellenőrzést az Alap a pályázat beküldésének napjára vonatkozóan az ÁPF III.
fejezetének 15. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi el.
3.1.2. Amennyiben a pályázó az adott fordulóban a pályázatot az 1.3. pontban rögzített
határidőig több alkalommal küldi el, úgy az Alap az elsőként beérkezett pályázatot
vizsgálja, a további változatok érvénytelennek minősülnek.
3.1.3. Az ÁPF szerinti érvényességi ellenőrzésen túl az Alap vizsgálja, hogy a pályázó
mindenben megfelel-e a felhívás 1.4.1.-1.4.4. pontjában rögzített érvényességi
követelményeknek.
3.1.4. Az érvényességi feltételeknek nem megfelelő pályázatok kizárásáról az ÁPF III.
fejezetének 15.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően a Médiatanács dönt.
3.2. A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése
3.2.1. A Médiatanács a pályázatok értékelésére, bírálatára a jelen eljárásban folyamatosan
működő szakértőkből álló bizottságot kér fel.
3.2.2. A
bizottság
összetétele
a
Mecenatúra
(http://mecenatura.mtva.hu) kerül közzétételre.

Igazgatóság

honlapján

3.2.3. A bizottság tagjai, a Ptk. Záró rendelkezések 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozóik, valamint a tulajdonukban, illetve közeli hozzátartozójuk tulajdonában
álló gazdasági társaságok a jelen eljárásban pályázóként nem indulhatnak, támogatásban
nem részesülhetnek.
3.2.4. A tartalmi értékelés mind a pályázóra és az állandó műsorszámra vonatkozó
dokumentumok, mind a költségvetéssel összefüggő dokumentumok egyidejű és
egymáshoz is viszonyított vizsgálatát, értékelését jelenti.
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3.2.5. A bizottság az értékelés során vizsgálja, hogy:
a) az állandó műsorszámra vonatkozóan teljesülnek-e a felhívás 1.1., valamint 6.
pontjaiban foglaltak,
b) az állandó műsorszám megfelel-e a közszolgálati elveknek és normáknak, eleget
tesz-e a kiegyensúlyozott, tárgyilagos és pontos tájékoztatás követelményeinek,
c) az állandó műsorszám tartalmában, információkínálatában valósan, ténylegesen és
szervesen kötődik-e a vételkörzethez,
d) a támogatás révén biztosított-e az állandó műsorszám folyamatossága és
adásbiztonsága, valamint folyamatos aktualizálása, megújítása,
e) törekszik-e a pályázó a műsorszámok igényes elkészítésére, technikai
megvalósítására (dinamika, jelszint, vágás, akusztikai környezet, megfelelő
hangminőség, a szöveg választékossága, az elkészült riportok színvonalas műsorba
szerkesztése),
f)

törekszik-e a pályázó a műsorkészítés, -megvalósítás szakmai, technikai és tartalmi
minőségének fejlesztésére,

g) milyen a pályázó online megjelenésének (honlap, web-szolgáltatások, interaktivitás
egyéb formái és annak alkalmazásai stb.) színvonala, a hallgatók információs
igényének online kiszolgálása (gyorsaság, aktualizálás, hozzáférés biztosítottsága,
stb.), és az archívumához való hozzáférés biztosítottsága,
h) a költségvetés, annak összeállítása, tervezése és alátámasztása konzisztens, reális és
pénzügyileg megalapozott és arányos-e,
i)

milyen a pályázó eddigi médiaszolgáltatói, műsorkészítői tevékenységének
színvonala, minősége különös tekintettel a korábbi támogatás révén megvalósított
állandó műsorszámokra.

j)

a pályázó éves műsorkészítésre és fenntartásra fordított költségével arányban
állnak-e az állandó műsorszámmal összefüggésben elszámolni kívánt kiadások,
illetve az állandó műsorszám elszámolni kívánt tételeinek aránya reálisan
viszonyul-e az éves műsorkészítés költségeihez.

3.2.6. A bizottság a pályázatok értékelése alapján tartalmi értékelést magában foglaló írásos
ajánlást készít a Médiatanács részére az adott fordulóban az 1.3. pontban rögzített
határidőig a pályázatok támogathatóságára vonatkozóan.
3.2.7. A Médiatanács a bizottság ajánlása alapján hozza meg döntését a pályázatok
támogatásáról legkésőbb az adott fordulóban az 1.3. pontban rögzített határidőig.
3.2.8. A Médiatanács döntéséről az Alap 5 napon belül – az ajánlás csatolásával –
elektronikus levélben értesíti a pályázókat.
4. A támogatási szerződés és a teljesítés ellenőrzése
4.1. A támogatási szerződés és a támogatás folyósítása
4.1.1. A kedvezményezettekkel az Alap a Médiatanács felhatalmazásával az általa elfogadott
és a Mecenatúra Igazgatóság honlapján nyilvánosságra hozott formaszerződést köti
meg.
4.1.2. A támogatási szerződés megkötéséhez teljesítendő feltételeket az ÁPF IV. fejezet 18.
pontja, a szerződésre vonatkozó szabályokat az ÁPF IV. fejezet 19. pontja tartalmazza.
4.1.3. A jelen eljárásban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett könyvvizsgáló
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alkalmazása kötelező, és a felkért könyvvizsgáló nem lehet azonos a pályázó
könyvvizsgálatát végző személlyel, illetve társasággal.
4.1.4. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírását megelőzően köteles átadni az
Alapnak a szerződés részét és mellékletét képező könyvvizsgálói nyilatkozatot, amely
szerint az állandó műsorszám pénzügyi elszámolásának ellenőrzését a könyvvizsgáló
erre vonatkozó szerződés alapján látja el.
4.1.5. A támogatási szerződés megkötésekor a kedvezményezett az ÁPF VI. fejezetének 26.
pontja alapján köteles nyilatkozni a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó
szabályoknak való megfelelésről.
4.1.6. A támogatási szerződés megkötésére az egyes fordulókban a Médiatanács
kedvezményezettekről szóló döntését követő 30. napig van lehetőség. Amennyiben a
kedvezményezett neki felróható okból e határidőig a támogatási szerződést nem köti
meg, úgy őt a Médiatanács a szerződés megkötésének szándékától elállónak tekinti, és
szerződési ajánlatát visszavonja.
4.1.7. A kedvezményezett köteles a támogatás tényének feltüntetésére a támogatási szerződés
rendelkezéseinek megfelelően.
4.1.8. A pályázónak gondoskodnia kell valamennyi olyan jog megszerzéséről és egyéb feltétel
biztosításáról, amely a támogatott időszak teljes időtartama alatt az állandó műsorszám
folyamatos elkészítéséhez és adásba szerkesztéséhez szükséges.
4.1.9. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy a
médiaszolgáltatását a támogatott időszak utolsó napjáig a 6.8. pontban rögzítettek
szerint megszakítás nélkül, folyamatosan fenntartja és gyakorolja. A jogosultság
kedvezményezettnek felróható okból történő elvesztése vagy a médiaszolgáltatás nem
folyamatosan történő gyakorlása esetén az Alap a szerződéstől eláll, és a
kedvezményezett köteles a folyósított támogatást annak 50%-ával növelt összegben
visszafizetni.
4.1.10. A támogatási szerződés a „Kedvezményezett jogai és kötelezettségei” cím alatt rögzíti
és részletezi a kedvezményezettet terhelő valamennyi, a támogatással és a műsorszám
elkészítésével kapcsolatos kötelezettséget.
4.1.11. Az Alap a támogatást annak legfeljebb 80%-áig előfinanszírozásként, a pályázó
pályázati kérelmében rögzített ütemezésnek megfelelően folyósítja, a támogatás
előfinanszírozásként nem folyósított hányadát az Alap az egyes negyedévekhez tartozó
beszámoló elfogadását követően utófinanszírozásként folyósítja a folyósításra
meghatározott feltételek teljesülése esetén.
4.1.12. A támogatás folyósításának feltételeit, határidejét a támogatási szerződés rögzíti.
4.2. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
4.2.1. A kedvezményezett köteles a támogatási cél megvalósulásáról negyedévente – a
támogatott negyedévet követő hónap utolsó napjáig (beszámolási határidő) – negyedévi
beszámolót, a támogatott időszak lejártát követően ezenkívül végleges (a négy
negyedévre vonatkozó) beszámolót benyújtani a támogatási szerződésben rögzítettek
szerint. Az állandó műsorszám megvalósulásáról szóló beszámoló űrlapot és annak
mellékleteit – .pdf, .jpeg vagy .xlsx formátumban – az Ügyfélkapu tárhelyen keresztül
(https://tarhely.gov.hu), a Központi azonosítást követően, a megvalósítási dokumentáció
részét képező ÁNYK űrlapon kell beadni. A beszámoló részét képező adathordozókat
postai úton vagy személyesen kell a beszámolási határidőig az Alaphoz eljuttatni.
4.2.2. Az adott negyedévi beszámoló benyújtására nyitva álló határidőt követően teljesített
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kifizetések a pályázati eljárás keretében nem számolhatók el.
4.2.3. A támogatási cél a jelen pályázati eljárás szempontjából megvalósult, ha a
kedvezményezett az állandó műsorszámot a támogatott időszakban folyamatosan a
pályázati felhívásban előírt, a pályázati kérelemben vállalt és a Médiatanács által
elismert adatoknak, a mellékletként benyújtott szerkesztői koncepcióban, illetve a
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette és adásba szerkesztette,
valamint a támogatási szerződésben meghatározottak szerint végleges beszámolóját az
Alaphoz benyújtotta, melyet az Alap elfogadott.
5. További tudnivalók
5.1. Az Alap a jelen pályázati eljárással összefüggő valamennyi közzétételi feladatát
honlapján (http://mecenatura.mtva.hu) teljesíti.
5.2. Az Alap az eljárás egyes fordulóiban a pályázatok beküldési határidejétől számított 8
napon belül tájékoztatást nyújt a határidőre beérkezett pályázatok számáról és az
igényelt támogatásról. Az egyes fordulókban a kedvezményezettekről, az 1.2.3. pont
szerinti esetleges fordulónkénti keretösszeg-változásról, továbbá az eljárás lezárásáról az
Alap a Médiatanács döntését követő 5 napon belül nyújt tájékoztatást.
5.3. A kapcsolattartás részletes szabályait az ÁPF I. fejezetének 7.1. pontja tartalmazza.
5.4. A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az egyes
fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött
levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a
pályázónak.
5.5. A szerződésmódosítási, felülvizsgálati, illetve méltányossági kérelmek vonatkozásában
az ÁPF V. fejezetében foglaltak az irányadóak. A kérelmeket cégszerűen aláírt
példányban az info@mecenatura.mtva.hu címre kell megküldeni.
5.6. A pályázó tudomásul veszi az ÁPF I. fejezet 6. pontjában rögzített adatkezelésre
vonatkozó szabályokat.
5.7. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok,
valamint az ÁPF-ben foglaltak az irányadóak.
5.8. A jelen felhívás és mellékletei az ÁPF-fel együtt értelmezendőek.
6. Értelmező rendelkezések
6.1. Állandó műsorszám: az Mttv. 203.§ 47. pontja szerinti műsorszám fogalma azzal
kiegészítve, hogy
a) saját gyártásban kell készülnie,
b) az információszolgáltatásnak tartalmában szorosan kötődnie kell a vételkörzet
eseményeihez, történéseihez, mindennapi életéhez,
c) a médiaszolgáltató műsorkínálatában rendszeresen (azaz
periodicitással), azonos időpontban kell szerepelnie, továbbá

meghatározott

d) az önálló egységet egyedileg megjelölő főcímnek, szükség szerint további
megkülönböztető jelzésnek, illetőleg a befejezést jelző közlésnek kell határolnia.
e) az a) pontban foglaltakon túl az állandó műsorszám tárgyát képezheti a pályázó
vételkörzetén kívül zajló olyan esemény, történés bemutatása is, amelyen a
vételkörzetben élők részt vesznek, illetve abban közvetlenül érintettek és
mindennapi életvitelükre jelentős hatással van/lehet, és
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f)

indokolt esetben a támogatott időszak alatt egy alkalommal az adásokból válogatás
szerkeszthető.

6.2. Hírműsor: a vételkörzet eseményeit, aktualitásait bemutató eredeti (más támogatott
műsorszámban, azonos formában még nem közölt) hírszolgáltatás, amely
a) hetente legalább öt alkalommal és legfeljebb naponta egyszer azonos időpontban
jelentkezik,
b) időtartama legalább 7 perc,
c) az időtartamba
bejelentkezések,

beleszámíthatóak

a

riportok,

tudósítások

és

helyszíni

d) valamint maximum 1 perc időtartamban beszámíthatóak a közlekedési hírek,
e) továbbá beletartozhat maximum 2 perc időtartamban a vételkörzet sporteseményeit
bemutató eredeti (első sugárzású) sporthír-blokk is,
f)

az időtartamba nem számítható be az időjárás-jelentés, a főcím és a zárószignál,
valamint a felhívás 4.1.6. pontja szerinti közlés.

A hírműsor kezdetén – a műsort azonosító szignál előtt – be kell mondani az adásba
kerülés dátumát (hónap, nap) és időpontját (óra, perc).
6.3. Szolgáltató magazin: aktuális, fontos közérdekű információkat és eseményeket bemutató
eredeti (első sugárzású) szerkesztett műsorszám, amely
a) rendszeresen (azaz hetente, naponta vagy hétköznaponként) azonos időpontban
jelentkezik,
b) időtartama legalább 30 perc,
c) az időtartamba beleszámíthatóak a riportok, tudósítások, helyszíni bejelentkezések
és stúdióbeszélgetések,
d) az időtartamba nem számíthatóak be a telefonos kvízjátékok, a zeneszámok, illetve
a zenei kiadók promóciós anyagai, a műsorelőzetesek, a reklámok, valamint a
főcím és a zárószignál, továbbá a felhívás 4.1.8. pontja szerinti közlés.
A szolgáltató magazin témái közt egyéb közérdeklődésre számot tartó témakörök
(oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvédelem stb.) is megjelenhetnek, de egyetlen
téma sem kerülhet túlsúlyba egy adáson belül, az állandó műsorszám nem korlátozódhat
azok egyikére sem, mivel célja a vételkörzetben élő hallgatók tematikus megkötésektől
mentes informálása a helyi mindennapi életvitel aktuális, legfontosabb kérdéseiről.
A támogatott időszakban félévente legfeljebb 4 alkalommal (azaz 4 adás esetében) a
kedvezményezett eseti jelleggel eltérhet attól a követelménytől, hogy a szolgáltató
magazinban nem kerülhet túlsúlyba egyetlen téma sem. Az adott negyedévre vonatkozó
beszámolóban a kedvezményezettnek az eseti eltérés(eke)t meg kell indokolnia.
A szolgáltató magazin kezdetén be kell mondani az adásba kerülés dátumát.
6.4. Tematikus magazin: egy adott, a támogatott időszakban nem módosítható tematikájú
szerkesztett eredeti műsorszám, amely
a) rendszeresen (azaz hetente, naponta vagy hétköznaponként) azonos időpontban
jelentkezik,
b) időtartama legalább 30 perc,
c) az időtartamba beleszámíthatóak a riportok, tudósítások, helyszíni bejelentkezések
és stúdióbeszélgetések,
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d) az időtartamba nem számíthatóak be a telefonos kvízjátékok, a zeneszámok, illetve
a zenei kiadók promóciós anyagai, a műsorelőzetesek, a reklámok, a főcím és a
zárószignál, valamint a felhívás 4.1.8. pontja szerinti közlés.
A jelen eljárásban támogatható az a tematikus magazin, amely
a) a vételkörzet hely-, vallás- és kultúrtörténetéhez, néprajzához, kapcsolódik, vagy
b) valamely korosztálynak szól, vagy
c) az Mttv. 83.§ (1) pontjában rögzített közszolgálati célok közül az alábbi feladatok
teljesítésére vonatkozik:


a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve
megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének
tiszteletben tartása,



az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus
társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása,



nemzetiségek, vallási közösségek, valamint egyéb közösségek médiával
szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a
nemzetiségek anyanyelvének ápolása,



az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportok, valamint a
fogyatékkal élők médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos
igényeinek kielégítése,



oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos eredmények
bemutatása,



az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a
közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése.

A tematikus magazin kezdetén be kell mondani az adásba kerülés dátumát.
6.5. Ismétlés
6.5.1. Hírműsor esetében: a műsorszám vagy bármely műsorszámrészlet első sugárzását
követő újabb, változtatás nélküli sugárzása, más támogatott műsorszámból történő
átvétele, felhasználása, adásba szerkesztése (nem vonatkozik a sound-bytera/hangspiccre).
6.5.2. Magazin esetében: a műsorszám vagy bármely műsorszámrészlet első sugárzását
követő újabb, változtatás nélküli sugárzása, átszerkesztése, más támogatott
műsorszámból történő átvétele, felhasználása és adásba szerkesztése.
6.6.

Tömörített rögzítés: a jelen eljárásban az MP3, illetve MP4 formátum az előírás,
melytől eltérni nem lehet, továbbá legalább 22 kHz mintavételi frekvencia, illetve
legalább 128 kb/sec. tömörítési arány; változó bitráta a tömörítés során nem
használható.

6.7. Vállalt időtartam: a hírműsor, szolgáltató magazin és tematikus magazin időtartamának
azon része, amely megfelel a pályázati felhívás 6.1. pontjában szereplő feltételeknek, és
amely időtartamot a pályázó a pályázati kérelem űrlap adatlapjának megfelelő rovatában
előzetesen vállal, és a támogatott időszak egésze alatt teljesítenie kell. A vállalt
időtartamba beszámítható és be nem számítható részeket a pályázati felhívás 6.2, 6.3.,
illetve 6.4. pontja műsorszámtípusonként részletesen tartalmazza.
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6.8. Jelen pályázati eljárás szempontjából a pályázatok benyújtása, a támogatás folyósítási
feltételeinek teljesítése tekintetében megszakítás nélküli, folyamatosan fenntartott és
gyakorolt médiaszolgáltatási jogosultságnak tekinthető, amennyiben a médiaszolgáltató
jelen pályázati eljárásban érintett médiaszolgáltatási jogosultsága a pályázati eljárás vagy
a támogatási időszak alatt megszűnik, azonban
a) a földfelszíni rádiós médiaszolgáltató
a1) az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés
alapján ugyanazon a médiaszolgáltatási lehetőségen (frekvencián) tovább
gyakorolja a médiaszolgáltatást, vagy
a2) a Médiatanács által lebonyolított új, médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására vonatkozó pályázati eljárás alapján kötött új hatósági szerződés
alapján az eredeti médiaszolgáltatási lehetőség szerinti vételkörzetben, a
korábbi hatósági szerződésben rögzített állandó megnevezéssel és műsortervi
vállalásoknak megfelelő műsorszerkezet mellett folytatja tovább a
médiaszolgáltatást,
b) a bejelentés alapján működő, a megszűnttel azonos állandó megnevezésű és
azonos műsortervi vállalásokkal bíró, azonos műsorszerkezetű médiaszolgáltatást
az NMHH a korábbi médiaszolgáltatás megszűnését követő nappal nyilvántartásba
veszi, feltéve, hogy a korábbi és az új médiaszolgáltató vagy azok tulajdonosai
azonosak, vagy az új médiaszolgáltatóban a korábbi médiaszolgáltató tulajdonosai
többségi részesedéssel rendelkeznek.
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