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A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban NFI) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 31/D. § 

(7)-(12) bekezdései figyelembevételével a következő Letétkezelési Szabályzatot 

(továbbiakban: Szabályzat) alkotta: 

 

I. A letét számla és a letét fogalma 

 

1.1 Az Mktv. 31/D.§ (8) bekezdése értelmében a társadalompolitika összehangolásáért felelős 

miniszter letéti számlát (továbbiakban: Letéti Számla) nyitott a Magyar Államkincstárnál. A 

Letéti Számlán lévő pénzeszközökkel pénzügyi művelet az Mktv-ben meghatározott esetekben 

és módon az NFI rendelkezése alapján végezhető. 

 

1.2 A letéti számlán elhelyezhető letétnek minősül: 

a) az NFI-vel kötött támogatási megállapodás alapján a támogató (a továbbiakban: Letevő) által 

az NFI letéti számlájára befizetett, a filmalkotások támogatása érdekében a filmelőállítóknak, 

illetve a filmgyártó vállalkozásoknak (továbbiakban Kedvezményezett) nyújtható, a társasági 

adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (1) 

bekezdése szerinti adókedvezményre jogosító támogatás, valamint a Tao.tv. szerinti kiegészítő 

támogatás összege, 

b) a Tao.tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés alapján az adóhatóság által a 

Tao.tv. 24/A. § (11) bekezdése szerint a Letéti Számlára utalt összeg, 

c) a központi költségvetésből a közvetett támogatás forrásának biztosítása érdekében az Mktv. 

31/D. § (13) bekezdése alapján a Letéti Számlára átutalt összeg.  

 

1.3 Az 1.2 pontban meghatározott letétbe kizárólag pénzeszköz vehető. Az NFI kizárólag forint 

fizetőeszközt fogadhat el letétként. 

 

1.4 A Letéti Számlára a tárgyévben befizetett összeg – az Mktv. 31/D.§ (7) bekezdése alapján 

az 1.2. a) pont szerinti kiegészítő támogatást nem számítva – a filmalkotások közvetett 

támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. 

(XII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott keretet nem haladhatja meg.  

 

1.5 Az NFI minden negyedévet követő hónap ötödik napjáig tájékoztatja az állami adóhatóságot 

a Letéti Számlára a Tao. tv. 22. § (3) bekezdése alapján az adott negyedévben befolyt közvetett 

támogatások összegéről.  

 

 

II. Letevővel kötendő letéti megállapodás  

 

2.1 Az NFI letétet csak az Mktv. 31/D. § (7) – (12) bekezdéseiben foglalt rendeltetéssel vehet 

át a Letevőtől. Az NFI nem köthet olyan megállapodást, amely az NFI-t a letét jelen Szabályzat 

4.3 ponttól eltérő hasznosítására vagy egyéb gazdasági felhasználásra hatalmazza fel.  

 

2.2 A letét Letéti Számlára való befizetésének költségei a Letevőt, a Letéti Számláról való 

kifizetés költségei NFI-t terhelik.  

 

2.3 A letét őrzéséért, a letét kezeléséért az NFI az Mktv.-ben meghatározott díjat számít fel, 

amelynek megfizetése a Kedvezményezettet terheli. Az NFI a Kedvezményezett részére a 
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felszámított díjról számlát állít ki, melyet Kedvezményezett a számlán feltüntetett határidőig 

kell megfizessen. A NFI a letét után kamatot nem fizet.  

 

III. A letét átvétele 

 

3.1 Az 1.2. a) pont szerinti esetben – a kiegészítő támogatás kivételével - a letétet az NFI csak 

a Letevővel kötött írásbeli támogatási megállapodás alapján fogadhatja el. A kiegészítő 

támogatás a Letéti Számlára történő megfizetéssel teljesítettnek tekintendő, a megfizetésről 30 

napon belül az NFI igazolást állít ki.  

 

3.2 A letéti számlára letéti összeg csak az NFI és a Letevő között létrejött támogatási 

megállapodásban meghatározottak szerint, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára 

történő átutalással kerülhet.  

 

3.3 A jelen Szabályzat 1.2. a) pontja szerinti letéti összeg Letéti Számlára való jóváírását követő 

5 banki napon belül az NFI értesíti a Nemzeti Filmirodát (a továbbiakban: Filmiroda), amely 

kiadja a Letevő részére a Tao. tv. 22. § (2) bekezdése szerinti támogatási igazolást, amely 

alapján a Letevő a Tao tv. 22. § (1) bekezdése szerinti adókedvezményt érvényesítheti.  

 

IV. A letét kezelése  

 

4.1 A letétet az NFI azzal a rendeltetéssel veszi át, hogy azt a filmelőállítók, illetve filmgyártó 

vállalkozások részére a Tao.tv. vonatkozó rendelkezései, és az Mktv. 31/D. § (7) – (12) 

bekezdései szerint kifizesse. A Letéti Számlán a letevő által átutalt letétet a Letevő végleges 

rendeltetéssel utalja át, vissza nem követelhető, de a letét nem képezi az NFI tulajdonát. 

 

4.2 Az NFI a Letéti Számlán kezelt pénzösszeg terhére az Mktv. szerint közvetlen támogatásban 

részesülő filmalkotások közvetett támogatására, legfeljebb a Filmirodának az Mktv. 31/B. § (1) 

bekezdése szerinti határozatában megállapított, a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás által 

az adott filmalkotás tekintetében igénybe vehető közvetett állami támogatásra való jogosultsága 

összege mértékéig tartalékot képezhet (továbbiakban: Tartalék). Az NFI a Tartalék képzéséről 

15 napon belül értesíti a filmelőállítót vagy filmgyártó vállalkozást. 

 

4.3 Az NFI letétet csak az Mktv.-ben meghatározott feladatai teljesítésével összefüggésben 

őrizhet. Az NFI a letétet csak az Mktv. 31/D. § (7) – (12) bekezdéseiben meghatározott feladatai 

megvalósítása érdekében használhatja.  

 

 

V. A letét kifizetésének szabályai  

 

5.1 A Letéti Számlára érkezett támogatás kifizetését a filmelőállító, illetve a filmgyártó 

vállalkozás akkor kérheti az NFI-től, ha a Filmiroda által a filmalkotás adott gyártási időszaka 

tekintetében meghozott, az Mktv. 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozata véglegessé vált és 

harmadik féllel a filmalkotás vonatkozásában egyéb támogatási megállapodást még nem kötött.  

 

5.2 A Letéti Számláról történő kifizetés – kivéve a Tartalék felhasználását – az Mktv. 31/D. § 

(9) bekezdésének megfelelően kizárólag az Mktv. 31/C. § (1) szerinti határozat véglegessé 

válásának sorrendjében történhet. A Tartalékot az NFI a Filmiroda által a tartalékképzéssel 

érintett filmalkotás adott gyártási időszaka tekintetében meghozott, az Mktv. 31/C. § (1) 

bekezdése szerinti határozata véglegessé válását követően fizetheti ki. A ténylegesen igénybe 
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vett közvetett támogatás összege és a képzett Tartalék közti különbözetet az NFI a filmelőállító 

vagy a filmgyártó vállalkozás kérésére feloldja és erről 15 napon belül értesíti a filmelőállítót 

vagy filmgyártó vállalkozást. 

 

5.3 A kifizetés a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás NFI részére benyújtott kérelme 

alapján történik, a Letéti Számlán rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, az Mktv. 31/D. § (9) 

bekezdése szerinti sorrendben. Az NFI a közvetett támogatás kifizetését a filmelőállító vagy 

filmgyártó vállalkozás részére a támogatás kifizetésére irányuló kérelem alapján, a közvetett 

támogatás nyújtására vonatkozó NFI és támogatott közötti támogatási szerződés megkötését 

követő 15 banki napon belül kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál. Az utalást megelőzően 

az NFI egyeztet a Filmirodával a közvetett támogatás kifizethetőségéről. Az NFI a támogatások 

gyűjtésével és kifizetésével kapcsolatos tevékenységéért a nyújtott támogatás legfeljebb 2,5%-

ának megfelelő adminisztrációs díjat jogosult felszámítani a filmelőállítóval vagy a filmgyártó 

vállalkozással szemben. 

 

5.4 Ha a Letéti Számlán rendelkezésre álló keretösszeg – a Tartalékot nem számítva – teljes 

mértékben felhasználásra kerül, a jelen Szabályzat 5.3 pontjában foglalt elintézési határidő 

megszakad, és az NFI a támogatások kifizetését a Letéti Számlára pótlólagosan befizetett 

támogatások beérkezését követően folytatja.  

 

5.5 Az Mktv. 14. § (3) bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban a Letéti Számláról: 

a) akit a mozgóképszakmai hatóság nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt, 

b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék vagy egyéb köztehertartozása van, 

c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének 

nem tett eleget, 

d) aki a támogató által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását 

a támogató nem fogadta el, vagy a támogatóval szemben lejárt, teljesítetlen fizetési 

kötelezettséggel rendelkezik, ideértve az 5.3 pont szerinti adminisztrációs díj 

megfizetésének elmulasztását is, 

e) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között 

olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan 

gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének 

időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt 

el, vagy elszámolását a támogató nem fogadta el, 

f) az a gazdálkodó szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan gazdálkodó szervezet 

van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen 

támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolásai a támogató 

nem fogadta el, 

g) aki ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, 

h) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott feltételeinek 

nem felel meg, 

i) valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy, amely legkésőbb az e 

törvény szerinti támogatás folyósításakor nem rendelkezik magyarországi fiókteleppel. 

 

 

VI. A Letéti Számla feletti rendelkezés 

 

6.1 A Letéti Számla feletti rendelkezéshez az NFI Vezérigazgatója, a Gazdasági és Beszerzési 

Igazgató, a Forgalmazás Támogatási Igazgató, illetve a Működéstámogatási vezérigazgató-

helyettes közül bármelyik két személy együttes aláírása szükséges. 
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VII. A letét megszűnése 

 

7.1 A Letevő a letétet végleges rendeltetéssel, az Mktv. szerint támogatható filmalkotások 

támogatására adja, a letét visszavételének jogát nem tarthatja fenn.  

 

7.2 A letét a kifizetéssel megszűnik.  
 

VIII. A letéti nyilvántartás  

 

8.1 Az NFI köteles a letétekről nyilvántartást vezetni. A letéti nyilvántartást, továbbá a letéti 

megállapodásokat a letét megszűnésétől számított 10 évig meg kell őrizni. A nyilvántartásnak 

az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. 

rendelettel összhangban tartalmaznia kell a letét keletkezésének időpontját, a letét 

megnevezését, jogcímét, célját és összegét, a kedvezményezett nevét, címét és a letét elrendelt 

kiutalásának időpontját vagy határidejét és a tényleges kiutalás időpontját. 

 

IX. Hatálybaléptető rendelkezések 

 

Jelen Szabályzat 2020. szeptember 30. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos. A 

hatályba lépésével hatályát veszti az NFI azonos tárgyban készült korábbi szabályzata. 

 

 

 

 

 

 
 


