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PREAMBULUM
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, mint a pályázat kiírója a közszolgálati
célú műsorszámok létrehozatalához, és a nézők számára minél szélesebb körben történő
eljuttatásához fűződő közérdek megvalósítása érdekében kezelői jogkörében eljárva
felhatalmazta az Alapot a jelen szerződés tárgya szerinti pályázati eljárás lefolytatására. A
pályázati eljárás célja magyar vonatkozású események helyszíni dokumentálása, mely előre
nem tervezhető események azonnali rögzítése történelmi, kulturális, illetve társadalompolitikai
okokból kiemelkedően fontos. A kiíró célja továbbá, hogy az ezen események forgatási
költségeinek támogatásával biztosítsa, hogy az elkészült és rendelkezésre álló forgatási
nyersanyag felhasználásával kulturális értéket hordozó dokumentumfilmek vagy
ismeretterjesztő filmek készüljenek.
I.
1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A kedvezményezett a pályázati eljárásban magyar vonatkozású események azonnali,
helyszíni forgatási munkálatainak támogatása érdekében a pályázati felhívásra MA-___
iktatószám alatt pályázatot nyújtott be. 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 és annak mellékletei (a továbbiakban együtt a jelen szerződés alkalmazásában:
„értesítés”) jelen szerződés részét és mellékletét képezi.
2.

A pályázati felhívásban, az ÁPF-ben és az értesítésben meghatározott fogalmak és
rendelkezések ugyanazzal a tartalommal irányadóak a jelen szerződésben is.

3.

A Médiatanács az Alap útján (a továbbiakban együtt a jelen szerződés alkalmazásában
”támogatók”) a jelen szerződés aláírásával (___________) Ft összegű támogatást
nyújtanak előfinanszírozásként a kedvezményezett számára a jelen szerződésben
meghatározott feltételek szerint. A támogatók fenntartják a jogot a támogatás
visszakövetelésére a jelen szerződésben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.
II.

A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A jelen szerződés alapján a kedvezményezett EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o) hatálya alá tartozó csekély összegű
támogatásban részesül. (“De Minimis Nyilatkozat”) (1. melléklet).

2.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak a jelen szerződés aláírása előtt az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.
cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek
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teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű
támogatások támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2)
bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá –
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító
jármű vásárlására.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
A de minimis támogatásokra vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
III.

A KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1.

A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a forgatási nyersanyagot a jelen
szerződés hatálya alatt mindvégig a pályázati felhívás és a pályázat szerint készíti el a
jelen szerződés feltételeinek megfelelően.

2.

A kedvezményezett a támogatási szerződés hatálya alatt mindvégig köteles a támogatási
cél megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlást egyértelműen és
azonosíthatóan kezelni.

3.

A kedvezményezett a jelen szerződés aláírását megelőzően csatolta
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a helyi önkormányzat által kiállított
köztartozásmentességről szóló igazolást,
– a pályázati kérelemben megjelölt azon szerzői és szomszédos jogkezelő
szervezetek által kiállított igazolásokat, melyekkel tevékenységéből következően
adatszolgáltatási és jogdíjfizetési kötelezettsége áll fenn, hogy jogdíjfizetési
kötelezettségének eleget tett.
– annak igazolását, hogy nincs lejárt archiválási kötelezettsége a 60/1998. számú
kormányrendelet alapján.

4.

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.

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 hozzájárul, hogy a támogatók a megvalósításra vonatkozóan más
hasonló célokat szolgáló, közpénzekkel gazdálkodó szervezetekkel a titoktartási
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kötelezettség terhe mellett a feltétlenül szükséges mértékben adatokat közöljenek, illetve
e szervezetektől adatokat kérjenek és nyilvántartsák azokat.
7.

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.

8.

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.

9.

A kedvezményezett, amennyiben tulajdonosi szerkezetében társaság is szerepel, úgy a
jelen szerződés aláírását megelőzően köteles hitelt érdemlően igazolni – ennek keretében
átadni – a társaság közvetett vagy közvetlen tulajdonosi hátterének valamennyi
tulajdonosa magánszemélyig történő lebontását alátámasztó cégkivonatait – külföldi cég
esetében annak hiteles fordítását – eredeti példányban.

10.

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.

11. A kedvezményezett köteles a jelen szerződésben, illetve a szerződés részét és mellékletét
képező dokumentumokban feltüntetett adataiban bekövetkező bármely változásról az
MTVA Mecenatúra honlapjának (http://mecenatura.mtva.hu/) dokumentumtárában
található „Változás bejelentő nyomtatvány” kitöltésével és benyújtásával, de legkésőbb a
beszámolólapon írásban tájékoztatni a támogatókat, csatolva az ott előírt mellékleteket.
12.

A kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben nem tudja jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeit teljesíteni, úgy erről a tényről és ennek körülményeiről az Alapot
haladéktalanul tájékoztatja.

13.

A kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy együttműködik a pályázatok nyomon
követése céljából a Médiatanács által létrehozott Pályázati Tükör elnevezésű online
felület hiánytalan feltöltésében, (http://mecenatura.mediatanacs.hu/) melynek keretében
adatot szolgáltat, referencia anyagot küld, interjút ad, biztosítva egyidejűleg azok
nyilvánossághoz való közvetítéséhez szükséges felhasználási engedélyeket.

14.

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, vagy amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül, továbbá az a
vállalkozás, amelynek ilyen társaság közvetve, közvetlenül tulajdonosa. A Médiatanács
ilyen estben a pályázatot kizárja az eljárásból, valamint a kedvezményezettet
meghatározott időre kizárhatja az Alap pályázati eljárásaiban való részvételből.

15.

A kedvezményezett vállalja, hogy a támogatásban részesített forgatási nyersanyagra
vonatkozóan érvényes szinopszist nyújt be, illetve annak bírálóbizottság általi elfogadása
esetén érvényes és teljes pályázatot nyújt be a Médiatanács által kiírt, az utolsó forgatási
naptól számított soron következő dokumentumfilmek vagy ismeretterjesztő filmek
gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásában, illetve annak soron
következő fordulójában.
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IV.
1.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A támogatás folyósítási feltétele, hogy 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
szemben lejárt fizetési kötelezettsége.

2.

A támogatást a támogatók a pályázati kérelemben megjelölt támogatást fogadó számlára
utalják át.

3.

A támogatók a támogatás összegét a támogatási szerződés keltét követő 2 munkanapon
belül a hatályos jogszabályoknak megfelelően utalják át a kedvezményezettnek.

4.

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.
V.

BESZÁMOLÓ

1.

A támogatók a forgatási nyersanyag elkészítését a pályázati felhívás 6.1. pontjában az
előfinanszírozási formában nyújtott támogatásra vonatkozó feltételek együttes teljesülése
esetén tekintik megvalósultnak.

2.

A kedvezményezett köteles a forgatási nyersanyag elkészítéséről beszámolólapot
(„beszámolólap” a http://mecenatura.mtva.hu/ honlapról letölthető formanyomtatvány)
kiállítani, és legkésőbb a pályázatában megjelölt utolsó forgatási naptól számított 45.
napig („beszámolási határidő”) az Alaphoz eljuttatni. A beszámolási határidő nem
módosítható.

3.

A beszámoló keretén belül a kedvezményezett köteles benyújtani, illetve teljesíteni
a.

az V.4. pontban megjelölt mellékleteket,

b. a beszámolólapot (2. melléklet), a költségösszesítőt (3. melléklet) és a
számlaösszesítőt (4. melléklet) hiánytalanul és megfelelően kitöltve, aláírva, hiánypótlásra történt felszólítás esetén csatolva az abban előírt valamennyi
dokumentumot -,
c.
4.

amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik - a különbözet visszafizetésére
irányuló kötelezettségét.

A beszámolólaphoz a kedvezményezettnek a következő mellékleteket kell csatolnia:
a.

a leforgatott nyersanyagnak legalább 1, de legfeljebb 5 órányi általa tetszőlegesen
választott részletét HD minőségben 1 Blue-rayen, nem HD minőségben 1 DVD-n,

b.

jelentést a forgatási nyersanyag készítése során lezajlott pénzáramlásokról és a
támogatás felhasználásáról,
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c.

a teljesítés adatait, nyilvántartásait és dokumentumait, és

d.

minden további, a megvalósítást alátámasztó anyagot, dokumentumot.

5.

A beszámoló érvényességének további feltétele, hogy a kedvezményezett a beszámoló
ellenőrzése során, az Alap ellenőrzési egységével egyeztetett időpontban, az Alap
működési helyén bemutassa azokat az eredeti számlákat, dokumentumokat illetve
bizonylatokat, amelyeket a támogatás elszámolása során felhasznált azzal, hogy a
kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Alap valamennyi bizonylatra felülbélyegzi,
illetve felvezeti a következő szöveget: „a Médiatanács és az MTVA által nyújtott
támogatás elszámolása során figyelembe véve”.

6.

A kedvezményezett által benyújtott beszámoló érvényességi, pénzügyi és tartalmi
minősítéséről az Alap írásban nyilatkozik a kedvezményezett felé.

VI.
1.

SZERZŐDÉSSZEGÉS

A jelen szerződés szempontjából szerződésszegésnek minősülnek az alábbi körülmények:
a.

a teljesítés jogos ok nélküli végleges megtagadása,

b. a támogatás támogatási céltól eltérő, jogszabályellenes vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása,
c.

a más forrásból kapott támogatás igazolására már felhasznált bizonylatok jelen
támogatás terhére történő elszámolása,

d. a támogatók megtévesztése,
e.

a filmelőállítónak az Mktv.28. § szerinti nyilvántartásból való törlése,

f.

a forgatási nyersanyag elkészítésének elmulasztása vagy nem szerződésszerű
teljesítése,

g.

a III/15. pont szerinti dokumentumfilmek vagy ismeretterjesztő filmek gyártásának
támogatására meghirdetett pályázati eljárásban, illetve annak soron következő
fordulójában érvényes szinopszis, illetve annak bírálóbizottság általi elfogadása
esetén érvényes és teljes pályázat benyújtásának elmulasztása,

h. a kedvezményezett valamely, a szerződésben meghatározott fizetési, illetve
visszafizetési kötelezettségének elmulasztása,
i.

a kedvezményezett beszámolással kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése,
ideértve a beszámolási határidő mulasztást, vagy a beszámoló szabálytalanságát,

j.

az ellenőrzési eljárással kapcsolatos együttműködési, tájékoztatási kötelezettség
megsértése,

k. a Pályázati Tükör feltöltésében való együttműködés elmulasztása,
l.

a szerződésben előírt bármely, a támogatók felé irányuló tájékoztatási kötelezettség
megszegése,

m. a pályázati felhívás, a pályázat vagy a jelen szerződés kedvezményezettet kötelező
bármely rendelkezésének, vagy a kedvezményezett szavatossági nyilatkozatának
megsértése.
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2.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés VI.1. pontja szerinti
szerződésszegése esetén a támogatók az alkalmazandó jogkövetkezményről „a
támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről”
szóló általános érvényű döntés alapján határoznak (a döntés az MTVA Mecenatúra
honlapjának (http://mecenatura.mtva.hu/) dokumentumtárában megtalálható). Ennek
keretében 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 támogatást
részben vagy egészben kamattal és egyéb járulékos költséggel visszakövetelhetik,
vagy
c.

jogosultak nem teljesítési kötbért alkalmazni, és a folyósított támogatást 50%-ával
növelt összegben, kamattal és egyéb járulékos költséggel visszakövetelni, és/vagy

d. jogosultak – az a) vagy b) pontokban rögzített jogkövetkezmények 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–d) pontokban rögzített jogkövetkezmények alkalmazása
mellett is –, hogy a szerződésszegés esetén a Médiatanács a kedvezményezettet
meghatározott időre kizárhatja az Alap pályázati eljárásaiban való részvételből.

3.

Amennyiben a kedvezményezett a támogatásban részesített forgatási nyersanyaggal a
Médiatanács által kiírt, az utolsó forgatási naptól számított soron következő
dokumentumfilmek vagy ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett
pályázati eljárásában, illetve annak soron következő fordulójában nem nyújt be érvényes
szinopszist, illetve annak bírálóbizottság általi elfogadása esetén érvényes és teljes
pályázatot, úgy a Médiatanács eláll a jelen támogatási szerződéstől és a kedvezményezett
köteles a folyósított támogatást annak 50%-ával növelt összegben visszafizetni.

4.

Amennyiben a kedvezményezett a forgatás miatt késedelmesen, de rendben elszámolt,
ugyanakkor a támogatás célja megvalósult, a VI. 1.k) pont alapján jogkövetkezmény nem
állapítható meg. A kedvezményezett által a beszámolási határidőn túl teljesített
kifizetések szerződés szerinti teljesítésnek minősülnek azzal a feltétellel, hogy a
kedvezményezett a beszámoló ellenőrzése során, az Alap ellenőrzési egységével
egyeztetett időpontban, az Alap működési helyén bemutassa azokat az eredeti számlákat,
dokumentumokat illetve bizonylatokat, amelyeket a támogatás elszámolása során
felhasznált azzal, hogy a kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Alap valamennyi
bizonylatra felülbélyegzi, illetve felvezeti a következő szöveget: „A Médiatanács és az
MTVA által nyújtott támogatás elszámolása során figyelembe véve.”

5.

A támogatók kötbér iránti követelését az Alap a már folyósított támogatás esetén is
érvényesíti.

6.

A jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettség határidejének elmulasztása
esetén a kedvezményezett a visszakövetelt összeget a folyósítás napjától a megfizetésig
számított, a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű kamattal és szükség esetén
késedelmi kamattal növelten, egyösszegben tartozik visszafizetni a felszólítás
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.
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7.

A jelen szerződésből fakadó kedvezményezettet terhelő fizetési kötelezettségek a Magyar
Államkincstár által vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlára
teljesítendők.

8.

A kedvezményezett szerződésszegésének jogkövetkezményei a szerződés egészére nézve
bekövetkeznek, és a szerződésszegésből fakadó jogok az egész szerződésre
gyakorolhatók a támogatott szolgáltatás/tevékenység oszthatósága esetén is.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A jelen szerződés azt követően minősül teljesítettnek, ha a kedvezményezett a
támogatással kapcsolatosan beszámolási kötelezettségének a beszámolási határidőben
eleget tett, a beszámolót az Alap annak ellenőrzését követően elfogadta, illetve a
kedvezményezett minden a szerződésben foglalt kötelezettségének eleget tett.

2.

Ha a forgatási nyersanyag jelen szerződés szerinti elkészítetése olyan okból válik
lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, az Alap közös megegyezéssel,
jogkövetkezmény alkalmazása nélkül megszünteti a támogatási szerződést. A
kedvezményezett ez esetben köteles a támogatás terhére történő valamennyi kifizetést
azonnal leállítani, továbbá a támogatás fel nem használt részét legkésőbb a beszámolási
határidő lejártáig haladéktalanul visszautalni. A kedvezményezett köteles a támogatókat a
lehetetlenülés okáról és körülményeiről az utolsó forgatási napot követő 3 munkanapon
belül az info@mecenatura.mtva.hu email címre küldött levélben tájékoztatni. A
kedvezményezett köteles a beszámolólapot a V.3. pontban foglaltaknak megfelelően
határidőben benyújtani, mellékelve ahhoz a forgatási nyersanyag készültségi fokáról,
állapotáról valamint a meghiúsulás okáról szóló nyilatkozatát, valamint köteles a
támogatóknak elszámolni.

3.

Amennyiben a támogatási szerződés hatálya alatt a kedvezményezett adataiban olyan
változás következik be, amely következtében a kedvezményezett már nem felel meg a
pályázati felhívás feltételeinek, az Alap a szerződéstől eláll.

4.

A támogatásért sem a támogatók sem más harmadik személy a forgatási nyersanyag
tekintetében semmilyen jogot nem szerez.

5.

A kedvezményezett teljesítési kötelezettségének elévülését megszakítja a
kedvezményezettnek küldött értesítés, teljesítésre vonatkozó felhívás vagy bármely adat
szolgáltatására történő felszólítás.

6.

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.

7.

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.

8.

A jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Mttv. valamint az egyéb
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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9.

Felek megállapodnak, hogy az Alap bármely felhívása, tájékoztatása illetve értesítése email címre küldött levél esetében az elküldéstől számított 5 munkanapon belül, míg
ajánlott postai küldemény esetében annak másodszori sikertelen kézbesítésétől számított
5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő.

10.

A szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, ______________________________

támogatók képviseletében:

kedvezményezett képviseletében:

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

________________________________
Dr. Kocsis Noémi
mecenatúra igazgató

__________________________________
képviselő aláírása

Ellenjegyzi:
_____________________________
Fulmer Lászlóné
mb. gazdasági igazgató

--------------------------------képviselő aláírásának kelte

Mellékletek:
ÁPF, pályázati felhívás, pályázat, értesítés
1. melléklet: De minimis nyilatkozat
2. melléklet: Beszámolólap
3. melléklet: Költségösszesítő
4. melléklet: Számlaösszesítő

9

