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név: ___________________________
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adószám: ____________ ___________
képviseli: ____________________________
a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: ____________________________
a továbbiakban: kedvezményezett
között az alulírott helyen, napon és feltételek szerint:
PREAMBULUM
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) mint a
pályázat kiírója, a Magyar Média Mecenatúra program keretében, kezelői jogkörében eljárva
felhatalmazta az Alapot a jelen szerződés tárgya szerinti pályázati eljárás lefolytatására. A pályázati
eljárás célja, a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének – előfinanszírozás formájában
nyújtott, vissza nem térítendő, havi folyósítású – támogatása, a 2016. január 1-je és 2016. december
31-e közötti – a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti – támogatott időszakban (a
továbbiakban: támogatott időszak).
I.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.

A kedvezményezett a pályázati eljárásban a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező
magyarországi médiaszolgáltatók médiaszolgáltatással összefüggő, meghatározott – a pályázat
benyújtásakor már fennálló jogcímen felmerülő – működési és üzemeltetési költségeinek (a
továbbiakban: működési költségek) támogatására az MA-REZSI2016-…….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 képezik.

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 a kedvezményezett számára a pályázati kérelme szerinti támogatott
időszakban működési költségeihez – a támogatás elnyeréséről szóló értesítés alapján – havi
___________ (___________) Ft azaz összesen ___________ (___________) Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt, előfinanszírozás formájában, a jelen
szerződésben meghatározott feltételek szerint.
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4.

A támogatók fenntartják a jogot a támogatás visszakövetelésére.
II.

A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A jelen szerződés alapján a kedvezményezett az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de
minimis) 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 (de minimis) 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 az 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.)
A kedvezményezettnek a jelen szerződés aláírása előtt az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.
cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének
megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az
azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3.

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.

4.

A kedvezményezett 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.

5.

A kedvezményezett a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig köteles
megőrizni, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül
információt kell szolgáltatni.

6.

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.
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III.

A KEDVEZMÉNYEZETT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1.

Jelen támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett az Mttv. 66. §-ában a
közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatókra vonatkozó
kötelezettségeinek, és a hatósági szerződésben rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tegyen.

2.

A kedvezményezett elfogadja az értesítésben rögzített összegeket és értékeket, egyben kötelezettséget
vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt mindvégig folyamatosan megfelel a pályázati
felhívásban, a pályázatban, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

3.

A kedvezményezett köteles a támogatott időszakban felmerült valamennyi működési költségről
pénzügyi beszámolót készíteni, és azt legkésőbb 2017. március 30-áig (a továbbiakban: beszámolási
határidő) benyújtani az Alaphoz, az V. pontban foglaltak szerint. A formanyomtatványok a
http://mecenatura.mtva.hu honlapról letölthetőek.

4.

A kedvezményezett vállalja, hogy médiaszolgáltatása a támogatott időszak utolsó napjáig megszakítás
nélkül megfelel a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek – illetve a pályázat benyújtásakor fennálló
jogosultságának támogatott időszak alatt történő lejárta esetén mindent megtesz, hogy eredeti
jogosultságának lejártáig azt újra megszerezze – és médiaszolgáltatási jogosultságát ebbéli
minőségében folyamatosan fenntartja és gyakorolja. Jelen szerződés alkalmazásában a megszakítás
nélküli, folyamatosan fenntartott és gyakorolt médiaszolgáltatási jogosultság értelmezését a
pályázati felhívás 4.1.9. pontja rögzíti. Jelen szerződés vonatkozásában a támogatott időszak csak
addig terjedhet, amíg a kedvezményezett médiaszolgáltatási jogosultsága tart.

5.

A kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás jelen szerződésben rögzített folyósítása esetén
biztosított a működési költségekhez szükséges teljes fedezet.

6.

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

7.

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

8.

A kedvezményezett – amennyiben a pályázatban arról nyilatkozott, hogy működési költségeinek
elszámolásához könyvvizsgáló közreműködését veszi igénybe – a jelen szerződés aláírását
megelőzően köteles átadni az Alapnak a jelen szerződés részét és mellékletét képező könyvvizsgálói
nyilatkozatot (2. melléklet), amely szerint a működési költségek pénzügyi elszámolásának
ellenőrzését a könyvvizsgáló erre vonatkozó szerződés alapján látja el.

9.

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.

10.

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 működését, illetve a jelen szerződésben foglaltak
teljesítését.

11.

A kedvezményezett a pályázati eljárás (beleértve a támogatott időszakot is) időtartama alatt
folyamatosan köteles eleget tenni az Mttv. 22. § (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének.

12.

A kedvezményezett, amennyiben cégjegyzékben nem szereplő egyéb szervezet, a jelen szerződés
aláírását megelőzően köteles átadni a hatályos jogi alapdokumentumának 30 napnál nem régebbi
eredeti, hatályos példányát.
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13.

A kedvezményezett, amennyiben tulajdonosi szerkezetében társaság is szerepel, úgy a jelen szerződés
aláírását megelőzően köteles átadni a társaság közvetett és közvetlen tulajdonosi hátterének
valamennyi tulajdonosa magánszemélyig történő lebontását alátámasztó cégkivonatait – külföldi cég
esetében azok hiteles magyar nyelvű fordítását – eredeti példányban.

14.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban 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 vagy közvetlenül tulajdonosa. A
Médiatanács ilyen esetben a pályázatot kizárja az eljárásból, valamint a kedvezményezettet
meghatározott időre kizárhatja az Alap pályázati eljárásaiban való részvételből.

15.

A kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésekor köteles a fogadó számlaszám igazolására a
szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi banki igazolással (gazdasági társaság esetén kizárólag a
cégkivonatban rögzített valamely bankszámlaszám jelölhető meg fogadó számlaszámként).

16.

A kedvezményezett szavatosságot vállal arra, hogy a pályázatában, illetve az ahhoz csatolt
dokumentációban feltüntetett adataiban, illetve nyilatkozataiban a szerződéskötés napjáig nem
következett be változás, azok a szerződéskötés napján is hatályosak, a valóságnak megfelelnek.

17.

A kedvezményezett, amennyiben adataiban a pályázat benyújtását követően változás következett be,
úgy a jelen szerződés aláírását megelőzően köteles átadni a 30 napnál nem régebbi eredeti, hatályos
jogi alapdokumentumát.

18.

A kedvezményezett köteles a rá vonatkozó alapadatokban a szerződés megkötése után 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.

19.

Amennyiben a szerződés megkötését követően a kedvezményezett a szerződésben, illetve a pályázati
kérelemben vállalt kötelezettségeitől kíván eltérni, köteles kérelmet benyújtani az Alaphoz, melynek
feltételeire és tartalmára nézve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137.§-ának (1) bekezdése szerinti nyilvános pályázatok
útján
támogatásban
részesülő
kedvezményezettek
teljesítési
szakaszban
benyújtott
szerződésmódosítási kérelmeinek elbírálásáról szóló 294/2015. (III.24.) számú általános érvényű
médiatanácsi döntés – illetve a szerződés hatálya alatt ugyanezen tárgyban aktuálisan hatályban lévő
döntés – ad iránymutatást (a döntés az MTVA Mecenatúra honlapján Szabályozás/Általános érvényű
döntések menüpont alatt megtalálható). A kérelem elfogadhatóságáról a Médiatanács dönt.

20.

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

21.

Amennyiben a kedvezményezett honlapot is működtet, azon köteles feltüntetni a teljes támogatott
időszakban, hogy médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra
program keretében támogatja. Itt köteles megjeleníteni a Magyar Média Mecenatúra arculati elemét
is, amely az Alap honlapjának dokumentumtárából letölthető.

22.

Amennyiben a kedvezményezett a költségvetésben a támogatás terhére a munkatársak
munkavégzéssel összefüggő költségeihez (mint például munkabér és járulékai, megbízási díj, stb.)
történő hozzájárulást jelölt meg, úgy a jelen támogatási szerződés hatálya alatt sem a
RADIOALLANDO, sem a TVALLANDO eljárásokban esetlegesen benyújtott pályázatban
ugyanazon munkatársak bármely költségével kapcsolatos költségtételt ismételten nem jelölheti meg és
nem számolhatja el.
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IV.
1.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

A havi támogatási összeg folyósításának feltételei, hogy a kedvezményezett(nek)
a. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, 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.

2.

A támogatás esedékes részletét a támogatók a kérelemben megjelölt, támogatást fogadó számlára
utalják át.

3.

A támogatók a megítélt és esedékes havi támogatások első – a támogatási szerződés keltéig esedékes
– részletét a szerződés keltét követő 10. munkanapig, ezt követően a további hónapokban a tárgyhó
10. napjáig – amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapig – folyósítják a
kedvezményezettnek.

4.

Amennyiben a Médiatanács a pályázati eljárás, illetve a támogatott időszak alatt jogerős hatósági
határozatban megállapítja, hogy a kedvezményezett az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, és a kötelezettséget utólag sem pótolta, az Alap a
kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását szünetelteti.
V.

BESZÁMOLÓ

1. A kedvezményezett köteles a támogatás összegének a támogatott időszakban történt felhasználásáról
készített beszámolót a III.3. pontban rögzített beszámolási határidőig az Alaphoz eljuttatni. A beszámoló
keretén belül a kedvezményezett köteles benyújtani:
a) a beszámolólapot (3.melléklet) hiánytalanul és megfelelően kitöltve, aláírva, csatolva a
beszámolólapon feltüntetett valamennyi mellékletet, hiánypótlásra történt felszólítás esetén
csatolva az abban előírt valamennyi dokumentumot,
b) könyvvizsgáló alkalmazásakor az erre való felszólítás esetén háttérdokumentációként csatolva az
előírt költségösszesítőt (4.melléklet).
2.

A kedvezményezett az igényelt támogatás összegével megegyező összköltséggel köteles elszámolni.

3.

Ha a kedvezményezett a pályázati dokumentáció részét képező költségtervben megjelölt kiadási
előirányzatokhoz viszonyítva kevesebb összköltséggel számol el, visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, melynek köteles legkésőbb a beszámoló benyújtásáig maradéktalanul eleget tenni.

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.
VI.

ELLENŐRZÉS

1.

Az Alap a beszámolóban foglaltak teljesülését, továbbá szerződésszegésre utaló körülmény esetén a
támogatás felhasználását bármikor – akár a kedvezményezett helyiségeiben is – jogosult ellenőrizni.

2.

Az Alap az ellenőrzés során jogosult a kedvezményezettől időközi jelentést, illetve könyvvizsgáló
alkalmazása esetén az elszámolás alapjául szolgáló költségek kimutatására háttérdokumentáció
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benyújtását kérni. A kedvezményezettnek az időközi jelentést az Alap által meghatározott támogatott
időszakra vonatkozóan a beszámoló szerkezetének megfelelően, az előírt formában és mellékletekkel
együtt kell benyújtania. Időközi jelentés vagy háttérdokumentáció benyújtására történő felszólítás
esetén, a felszólítás kézhezvételét követő 30. napig köteles azt a kedvezményezett az Alaphoz
eljuttatni.
3.

Amennyiben a kedvezményezett nem alkalmaz könyvvizsgálót, 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 (továbbiakban együtt: bizonylat), 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”.

4.

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

1.

SZERZŐDÉSSZEGÉS

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

a támogatás összegének a támogatási céltól eltérő, jogszabályellenes vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása,

b. a támogatás tényének előírásszerű feltüntetésének elmulasztása,
c.

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

d. a támogatók megtévesztése,
e.

a támogatott időszak alatt a médiaszolgáltatói jogosultság, illetve a közösségi jelleg
kedvezményezettnek felróható okból történő elvesztése, vagy a médiaszolgáltatás nem
folyamatosan történő gyakorlása,

f.

a kedvezményezett valamely, a szerződésben meghatározott fizetési, illetve visszafizetési
kötelezettségének elmulasztása,

g.

a kedvezményezett beszámolással kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése, ideértve a
beszámolási határidő elmulasztását, a háttérdokumentáció/az időközi jelentés hiányát vagy
szabálytalanságát,

h. az ellenőrzési eljárással kapcsolatos együttműködési, tájékoztatási kötelezettség megsértése,

2.

i.

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

j.

a pályázati felhívás, a pályázat vagy a jelen szerződés kedvezményezettet kötelező bármely
rendelkezésének megsértése.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alatt, illetve a szerződés VII.1.
pontja szerinti szerződésszegése esetén a támogatók az alkalmazandó jogkövetkezményről a
támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló
1205/2014.(XII.16.) számú általános érvényű médiatanácsi döntés – illetve a szerződés hatálya alatt
ugyanezen tárgyban aktuálisan hatályban lévő döntés – alapján határoznak (a döntés az MTVA
Mecenatúra honlapján Szabályozás/Általános érvényű döntések menüpont alatt megtalálható). Ennek
keretében az Alap:
a.

a jelen szerződéstől írásban közölt jognyilatkozattal – bármely póthatáridő biztosítása nélkül –
elállhat, és a folyósított támogatást teljes egészében kamattal és egyéb járulékos költséggel
növelve visszakövetelheti,
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b. nem teljesítési kötbért alkalmazhat, melynek keretében az a) pontban rögzített jogkövetkezmény
mellett a folyósított támogatást 50%-ával növelt összegben, kamattal és egyéb járulékos
költséggel növelve visszakövetelheti,
c.

jogosult legfeljebb a támogatás 30%-áig terjedő kötbér felszámítására,

d. az a) pontban rögzített jogkövetkezmények alkalmazása mellett is, a kedvezményezettet
meghatározott időre kizárhatja a pályázati eljárásaiban való részvételből.
3.

A támogatott időszak alatt a médiaszolgáltatási jogosultság, illetve a médiaszolgáltatás közösségi
jellegének – a 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.

A kötbér iránti követelést az Alap a támogatásba beszámítja, illetve a már folyósított támogatás esetén
is érvényesíti.

5.

A jelen szerződésből eredő bármely fizetési, illetve visszafizetési kötelezettség (kivéve a
kedvezményezettnek a tényleges összköltség változása esetén keletkező visszafizetési kötelezettségét)
határidejének elmulasztása esetén a kedvezményezett a visszakövetelt összeget a folyósítás napjától a
megfizetésig számított, a Ptk.-ban meghatározott mértékű kamattal és késedelmi kamattal növelten,
egy összegben tartozik visszafizetni a felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.

6.

A jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségek a Magyar Államkincstár által vezetett 1003200000280226-00000017 számú számlára teljesítendők.

7.

A kedvezményezett szerződésszegésének jogkövetkezményei a szerződés
bekövetkeznek a támogatott szolgáltatás/tevékenység oszthatósága esetén is.

egészére

nézve

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A jelen szerződés azt követően minősül teljesítettnek, ha a kedvezményezett a támogatással
kapcsolatos 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.

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

3.

Ha a támogatás céljának jelen szerződés szerinti megvalósítása olyan okból válik lehetetlenné,
amelyért egyik fél sem felelős, az Alap közös megegyezéssel, jogkövetkezmény alkalmazása nélkül
megszünteti a támogatási szerződést. Amennyiben a lehetetlenülés a kedvezményezett érdekkörében
merül fel, a lehetetlenülés tényéről a kedvezményezett késedelem nélkül köteles a támogatót
értesíteni, valamint köteles a támogatás terhére történő valamennyi kifizetést azonnal leállítani, a
támogatóknak a támogatás fel nem használt részét haladéktalanul visszautalni, és a felhasznált
támogatásról a meghiúsulás okának felmerülésétől számított 30. napig a beszámolót benyújtani,
valamint a meghiúsulás okáról szóló nyilatkozatot csatolva a támogatóknak elszámolni.

4.

A kedvezményezett teljesítési kötelezettségének (adatszolgáltatási, beszámolási, fizetési és
visszafizetési kötelezettség) elévülését megszakítja a kedvezményezettnek küldött értesítés, teljesítésre
vonatkozó felhívás vagy bármely adat szolgáltatására történő felszólítás.

5.

A jelen szerződés csak mellékleteivel együtt érvényes. Amennyiben valamely mellékletként csatolt
okirat hitelességéhez szükséges, a szerződő felek képviselői az okiratot kézjegyükkel látják el.
Amennyiben a kedvezményezett pályázatának módosítását a pályázati felhívás 2.3.6. pontja szerinti
elektronikus úton nyújtotta be, úgy a jelen támogatási szerződés aláírása előtt, köteles a módosított
pályázat lapjait kézjegyével ellátni. A jelen szerződés feltételei érvényesen csak írásban módosíthatók.
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Jelen szerződésben foglalt rendelkezések a jogviszony valamennyi feltételét rögzítik. A szerződésbe
nem foglalt nyilatkozatok és megállapodások a szerződés aláírásával hatályukat vesztik.
6.

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.

7.

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

8.

A Felek megállapodnak, hogy az Alap bármely felhívása, tájékoztatása, illetve értesítése e-mail címre
küldött levél esetében az elküldéstől számított 8. napon, míg ajánlott postai küldemény esetében
annak másodszori sikertelen kézbesítésétől számított 8. napon kézbesítettnek tekintendő.

9.

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

Kelt: Budapest, ______________________________
támogatók képviseletében:
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

________________________________
Dr. Kocsis Noémi
mecenatúra igazgató

kedvezményezett képviseletében:

_________________________________
képviselő aláírása

Ellenjegyzi:
_____________________________
Fulmer Lászlóné
mb. gazdasági igazgató

_________________________________
képviselő aláírásának kelte

Mellékletek:
ÁPF, pályázati felhívás, pályázat, értesítés
Okirat a pályázatban megjelölt számlá(ko)n rendelkezésre álló összegről
1. melléklet: De minimis nyilatkozat
2. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat
2.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén
2.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén
3.
melléklet: Beszámolólap
4. melléklet: Költségösszesítő
4.A.Költségösszesítő (könyvvizsgáló alkalmazása esetén a beszámolólap mellékleteként)
4.B.Költségösszesítő (könyvvizsgáló alkalmazása nélkül, illetve háttérdokumentációként)
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