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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
KÖZVETETT TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRA
mely létrejött egyrészről a
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.
cégjegyzékszám: 01-10-047056
képviseli: Pál Ákos Bertalan vezérigazgató meghatalmazása alapján együttes aláírási joggal dr. Jung
Zsuzsanna és Gregorné Tóth Erika igazgatók
letéti számla száma: 10032000-00313278-20000002
(a továbbiakban: NFI)
másrészről a
név:
székhely:
adószám:
bankszámla száma:
Képviseli:
(a továbbiakban: Filmelőállító)
a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
I.

A megállapodás tárgya

1.1. Jelen megállapodás tárgya a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/D.
§ (7) bekezdése alapján a filmalkotások támogatása érdekében a filmelőállítóknak, illetve a filmgyártó
vállalkozásoknak nyújtható, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (3) bekezdése szerinti adókedvezményre jogosító támogatás (a
továbbiakban: közvetett támogatás) nyújtása az erre jogosult filmelőállítónak, vagy filmgyártó
vállalkozásnak.
1.2.
Tekintettel arra, hogy a Filmelőállító az Mktv. 31/D. § (9) bekezdése alapján kérelemmel fordult
az NFI-hez a jelen megállapodásban meghatározott összegű közvetett támogatás kifizetése iránt, és az
NFI megállapította, hogy a közvetett támogatás nyújtásának törvényi feltételei fennállnak, Felek a jelen
megállapodást kötik.
1.3.

A közvetett támogatás nyújtásának adatai:

A filmalkotás címe:
Filmelőállító mozgóképszakmai nyilvántartási
száma:
A mozgóképszakmai hatóság határozatának
száma (költségellenőrzési eljárás lezárása):
A határozat véglegessé válásának dátuma:
Filmelőállító kérelme benyújtásának napja:
Jelen megállapodás szerint nyújtott közvetett
támogatás összege:

II.

A közvetett támogatás kifizetésének feltételei

2.1 Filmelőállító tudomásul veszi, hogy a közvetett támogatás kifizetését akkor kérheti az NFI-től, ha a
Nemzeti Filmiroda (a továbbiakban: Filmiroda) által a filmalkotás adott gyártási időszaka tekintetében
meghozott, az Mktv. 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozata véglegessé vált és támogatási szerződést
még nem kötött. A Filmelőállító ennek megfelelően kérelmet nyújtott be az NFI-hez az 1.3 pont szerinti
közvetett támogatási összeg kifizetése iránt, amelyhez csatolta a Filmiroda véglegessé vált
határozatának eredeti példányát. A határozatról az NFI másolatot készített, amely a jelen megállapodás
mellékletét képezi.
2.2 Filmelőállító tudomásul veszi, hogy a letéti számláról történő kifizetés kizárólag az NFI-hez
beérkező közvetett támogatások kifizetésére irányuló kérelmek, és az Mktv. 31/C. § (1) bekezdés
szerinti határozat véglegessé válásának sorrendjében történhet.
2.3 Az NFI a közvetett támogatás gyűjtésével és kifizetésével kapcsolatos tevékenységéért a
Filmelőállító részére nyújtott közvetett támogatás 2,5%-ának megfelelő adminisztrációs díjat (a
továbbiakban: adminisztrációs díj) jogosult felszámítani a Filmelőállító részére. Az NFI az
adminisztrációs díj összegéről számlát állít ki a Filmelőállító részére, amely alapján a Filmelőállító
köteles az adminisztrációs díj összegét az NFI részére megfizetni. Az NFI mindaddig jogosult a
közvetett támogatás kifizetését megtagadni, amíg a Filmelőállító fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget.
2.4 NFI kijelenti, hogy amennyiben az 1.3 pontban meghatározott közvetett támogatás összege a letéti
számláján rendelkezésre áll, akkor e támogatási összegnek a Filmelőállító részére történő átutalása
érdekében a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 banki napon belül
számlavezetőjénél intézkedik.
2.5 NFI kijelenti, hogy amennyiben az 1.3 pontban meghatározott közvetett támogatás összege a letéti
számláján nem áll rendelkezésre, akkor, a támogatás beérkezését követően - a honlapján közzétett
sorban állás sorrendjében - a támogatási összegnek a Filmelőállító részére történő átutalása érdekében a
15 banki napon belül számlavezetőjénél intézkedik.
2.6 Filmelőállító tudomásul veszi, hogy a közvetett támogatás kifizetésére az NFI csak a letéti számlán
ténylegesen rendelkezésre álló forrás erejéig vállalhat kötelezettséget. Ennek megfelelően a jelen
megállapodás szerinti támogatás nyújtással az NFI nem vállal automatikusan kötelezettséget arra, hogy
az 1.3. pontban megjelölt filmalkotás részére a törvény szerint igénybe vehető közvetett támogatás teljes
összegét biztosítja a Filmelőállító részére.
2.7. Filmelőállító tudomásul veszi, hogy 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 kérelemre indult hatósági eljárásban hozott
határozatában megállapított, az Mktv. szerinti filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás által az adott
filmalkotás tekintetében igénybe vehető közvetett támogatásra való jogosultsága összege mértékéig
tartalékot képezhet. Amennyiben a letéti számlán rendelkezésre álló keretösszeg - a jelen pontban
említett tartalékot nem számítva - teljes mértékben felhasználásra kerül, az Mktv. 31/D. § (10)
bekezdésében foglalt elintézési határidő megszakad és az NFI a támogatások kifizetését a letéti számlára
pótlólagosan befizetett támogatások beérkezését követően folytatja.
III.

Közvetett támogatás visszafizetése

3.1 Filmelőállító köteles a közvetett támogatási összegét a Ptk. 6:47. § (2) bekezdése szerinti kamattal
növelt összegben visszafizetni az alábbi feltételek bekövetkezése esetén:
a) jogosulatlanul vette igénybe a közvetett támogatást, vagy
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b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot
tett a közvetett támogatás igénylése során, vagy
c) megszegi a közvetett támogatás nyújtásával kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit,
d) a közvetett támogatás nyújtásának egyéb jogszabályai feltételei nem álltak fenn.
3.2 A Filmelőállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tao tv. hatálya alá tartozó, a közvetett
támogatás forrását biztosító valamely szervezettel az 1.3. pont szerinti mozgóképszakmai hatósági
határozatban megjelölt közvetett támogatási összegre közvetlenül köt támogatási szerződést, a NFI-től
ugyanezen összegre közvetett támogatásra nem jogosult, és az esetlegesen már átutalt közvetett
támogatás összegét köteles a Ptk. 6:47. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben visszafizetni
az NFI letéti számlájára.
3.3 Visszafizetési kötelezettség esetén a kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának
napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Az NFI a visszafizetési
kötelezettség esetén is jogosult az adminisztrációs díjra.
IV. Egyéb rendelkezések
4.1 Filmelőállító az NFI-hez benyújtott támogatási kérelmével összefüggésben a jogszabályoknak való
megfelelés érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a NFI adatszolgáltatás céljából megkeresse a Nemzeti
Filmirodát.
A Nemzeti Filmiroda jelen hozzájárulás alapján a NFI megkeresésére az általa kezelt adatokat
továbbíthatja a NFI részére.
A NFI a Nemzeti Filmiroda által szolgáltatott adatokat a fenti célból a rá vonatkozó szabályok szerint
kezelheti.
4.2 ADATKEZELÉS A SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
KAPCSÁN
A kezelt személyes adatok
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. mint adatkezelő („Adatkezelő”) a partnereivel kötött
szerződések kapcsán a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet Szerződő Fél
képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljáró természetes személyek személyes adatait (nevét, szükség
esetén személyazonosító adatait, természetes személy esetén az adóazonosító jelét, egyéni vállalkozói
számát, számlázási adatait, továbbá a kapcsolattartási adatokat, tehát a kapcsolattartó nevét,
munkakörét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét, illetve a szerződés teljesítése során keletkező egyéb
adatokat) kezeli. Az adatkezelés kizárólag olyan adatkörre és arra a mértékre korlátozódik, amely a jelen
pontban meghatározott adatkezelési célokhoz elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a tárgybeli
adatkezelései során különleges adatokat nem kezel.
Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat (1) a szerződés teljesítése és kapcsolattartás céljából, jogi
személy Szerződő Fél esetén a Szerződő Féllel fennálló szerződés teljesítéséhez és az üzleti
kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke alapján, (2) a szerződéssel összefüggésben keletkező számviteli
bizonylatok megőrzése céljából, az erre vonatkozó jogi kötelezettség alapján, illetve (3) a szerződésből
eredő igények felmerülése esetén azok érvényesítése, védelme céljából az igényérvényesítéshez és a
védekezéshez szükséges bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdeke alapján kezeli.
Az előző bekezdésben említettek három eltérő célú és eltérő jogalapon folytatott adatkezelést képeznek.
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Adatmegőrzési idők
A Szerződő Fél adatait a Adatkezelő a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére irányadó 5 éves
polgári jogi elévülési idő végéig, illetve a számviteli bizonylatok esetén az ezek őrzésére jogszabályban
előírt 8 éves időtartamon keresztül őrzi meg. Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb
szervezet képviselője, kapcsolattartója vonatkozásában a kapcsolattartási adatok kezelése addig történik,
amíg az érintett a jogi személy képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljár, feltéve, hogy a jogviszony
megszűnéséről az Adatkezelő értesül, illetve olyan iratokat (pl. szerződések, számlák), amelyekben e
személy feltüntetésre került, az adott irat megőrzésére irányadó, törvényben meghatározott idő végéig.
Az adatok címzettjei
Az adatokhoz az Adatkezelő számára IT szolgáltatásokat biztosító cégek, mint adatfeldolgozók férnek
hozzá, továbbá az adatok továbbításra kerülhetnek – a szerződés tárgyától függően - támogatásban
részesülő filmszakmai szereplőknek, filmprodukciós cégeknek, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal
részére, hatósági eljárásban eljáró szervek részére, illetve közös jogkezelők részére, amelyek önálló
adatkezelőként járnak el, így saját adatkezelésük jogszerűségéért maguk felelnek.
Érintetti jogok
Az adatkezeléssel kapcsolatban az azzal érintett, fentiekben meghatározott magánszemélyeket, mint
érintetteket megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása kérésének joga,
valamint a tiltakozáshoz való jog és az adathordozhatósághoz való jog. Az Adatkezelő adatkezelése
kapcsán esetlegesen elszenvedett sérelem esetén az érintett panaszjogával élhet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információ szabadság Hatóságnál, vagy bírósághoz fordulhat.
Automatizált döntéshozatal
A fentiekben meghatározott adatkezelés során automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotás nem
történik.
Adatkezelési tájékoztató
Az Adatkezelő rögzíti, hogy az általa megkötött szerződésekkel kapcsolatos részletes adatkezelési
tájékoztató az Adatkezelő honlapjának alábbi felületén érhető el:
http://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzetifilmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-szerzodeskezelessel-osszefuggo-adatkezeleserol
4.3 A Filmelőállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelel.
4.4 A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszik
a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében, továbbá a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában
foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési
jogosultságát, valamint
b) az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 26. §-ban és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
"Áht.") foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást,
illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Felek még az üzleti titokra való hivatkozással sem
tagadhatják meg.
4.5
NFI tájékoztatja Filmelőállítót arról, hogy az Áht. alapján, költségvetési támogatás kizárólag
átlátható szervezetnek nyújtható. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: "Nvt.") 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül:
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a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.
Filmelőállító a jelen szerződés cégszerű aláírásával akként nyilatkozik, hogy az Nvt. szerinti átlátható
szervezetnek minősül. Filmelőállító köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül
írásban tájékoztatni NFI-t, amennyiben ebben változás következik be.
Az értesítési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá az Nvt. szerinti
követelményeknek való meg nem felelés esetén Filmelőállító részére kifizetés nem teljesíthető. Az Nvt.
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmisnek minősül.
4.6 Jelen szerződésre egyebekben az Mktv., a Tao. tv., és az NFI Letétkezelési Szabályzata vonatkozik.
Felek jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírtak.
Budapest, 2020.

Budapest, 2020.

…………………………………..
Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zrt.
képviseli: dr. Jung Zsuzsanna és Gregorné Tóth
Erika igazgatók együttesen

……………………………………….
képviseli:
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