Átvételi elismervény

(ügyfél példánya)
Támogatásra jogosultság megállapítására vonatkozó kérelemhez
Az

NMHH

nevében

a
-től a mai napon az alábbi

okiratokat vettem át a
c. filmalkotás támogatási igazolás kiadása érdekében:
darab
1. Kérelem (online kitöltött „Támogatásra jogosultság” kérdőív, nyomtatott formában, cégszerűen aláírva)
2. a filmalkotás gyártási terve (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés a) pont) (az előkészítést, a forgatást és az
utómunkálatokat is magába foglaló gyártási ütemterv)
3. megrendelői (megbízási) szerződés (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés b) pont) (a gyártásban részt vevő
magyar vállalkozás és a külföldi vagy magyar filmelőállító /megrendelő/ közötti szerződés, megrendelésre
készülő filmalkotás esetén, eredeti és magyar nyelven is benyújtandó)
4. a filmalkotás teljes költségvetése (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés c) pont) (Ft-ban)
5. a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetése
bontásban, valamennyi társelőállító, támogató által ellenjegyezve)

(rovatszám szerinti

6. a filmalkotás finanszírozási terve (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés d) pont) (Ft-ban)
7. önrész igazolása (bankszámlakivonattal)
8. közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratok (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés c) pont)
(szerződések, eredeti és magyar nyelven is benyújtandó)
9. eljárási díj befizetését igazoló okirat (átutalási bizonylat)
10. stáblista (a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzéke)
11. a) Elbírált kulturális teszt, illetve besorolási határozat esetén annak
iktatószáma:
11. ) Amennyiben nincs elbírált kulturális teszt, ill. besorolási határozat, úgy kérjük a kitöltött
kulturális tesztet, illetve – ha közvetlen támogatást vesz igénybe - a magyar részvételi arány szerinti
besorolásra vonatkozó kérelmet nyomtatott formában, aláírva benyújtani
12. forgatókönyv, illetve szinopszis magyar nyelven
13. Igazolás arról, hogy a Kérelmezőnek nincs az állammal szemben fennálló adó, járulék- és egyéb
közteher tartozása (30 napnál nem régebbi „nullás” NAV igazolás, vagy igazolás köztehermentes
adatbázisban való szereplésről, vagy pozitív adófolyószámla-kivonat) (Mktv. 14.§ (3) b) pont)
14. Nyilatkozat (a kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségről (Mktv. 14.§ (3) c) pont), valamint a
rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Mktv. 14.§ (3) h) pont), továbbá arról, hogy a Kérelmező a filmalkotás
gyártás/forgatás kezdetét bejelentette (Mktv.31/B.§ (2a), és a támogatási igazolás kiadásának ütemezéséről
(Mktv.31/B. § (2a) e) pont)
15. Filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű stábtag adatai (a filmelőállító vagy a
filmgyártó vállalkozás bejelentését a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű
előadóművész és nem előadóművész magánszemély stábtagok nevére, állampolgárságára, születési helyére
és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem
előadóművészként működnek közre a film gyártása során Mktv. 31/B. § (2) bekezdésének (d) pontja))

Budapest, 20
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: (+36 1) 468 0673

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-13.30

Átvételi elismervény

(NMHH példánya)
Támogatásra jogosultság megállapítására vonatkozó kérelemhez
Az

NMHH

nevében

a
-től a mai napon az alábbi

okiratokat vettem át a
c. filmalkotás támogatási igazolás kiadása érdekében:
darab
1. Kérelem (online kitöltött „Támogatásra jogosultság” kérdőív, nyomtatott formában, cégszerűen aláírva)
2. a filmalkotás gyártási terve (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés a) pont) (az előkészítést, a forgatást és az
utómunkálatokat is magába foglaló gyártási ütemterv)
3. megrendelői (megbízási) szerződés (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés b) pont) (a gyártásban részt vevő
magyar vállalkozás és a külföldi vagy magyar filmelőállító /megrendelő/ közötti szerződés, megrendelésre
készülő filmalkotás esetén, eredeti és magyar nyelven is benyújtandó)
4. a filmalkotás teljes költségvetése (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés c) pont) (Ft-ban)
5. a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetése
bontásban, valamennyi társelőállító, támogató által ellenjegyezve)

(rovatszám szerinti

6. a filmalkotás finanszírozási terve (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés d) pont) (Ft-ban)
7. önrész igazolása (bankszámlakivonattal)
8. közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratok (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés c) pont)
(szerződések, eredeti és magyar nyelven is benyújtandó)
9. eljárási díj befizetését igazoló okirat (átutalási bizonylat)
10. stáblista (a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzéke)
11. a) Elbírált kulturális teszt, illetve besorolási határozat esetén annak
iktatószáma:
11. ) Amennyiben nincs elbírált kulturális teszt, ill. besorolási határozat, úgy kérjük a kitöltött
kulturális tesztet, illetve – ha közvetlen támogatást vesz igénybe - a magyar részvételi arány szerinti
besorolásra vonatkozó kérelmet nyomtatott formában, aláírva benyújtani
12. forgatókönyv, illetve szinopszis magyar nyelven
13. Igazolás arról, hogy a Kérelmezőnek nincs az állammal szemben fennálló adó, járulék- és egyéb
közteher tartozása (30 napnál nem régebbi „nullás” NAV igazolás, vagy igazolás köztehermentes
adatbázisban való szereplésről, vagy pozitív adófolyószámla-kivonat) (Mktv. 14.§ (3) b) pont)
14. Nyilatkozat (a kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségről (Mktv. 14.§ (3) c) pont), valamint a
rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Mktv. 14.§ (3) h) pont), továbbá arról, hogy a Kérelmező a filmalkotás
gyártás/forgatás kezdetét bejelentette (Mktv.31/B.§ (2a), és a támogatási igazolás kiadásának ütemezéséről
(Mktv.31/B. § (2a) e) pont)
15. Filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű stábtag adatai (a filmelőállító vagy a
filmgyártó vállalkozás bejelentését a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű
előadóművész és nem előadóművész magánszemély stábtagok nevére, állampolgárságára, születési helyére
és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem
előadóművészként működnek közre a film gyártása során Mktv. 31/B. § (2) bekezdésének (d) pontja))

Budapest, 20
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: (+36 1) 468 0673

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-13.30

NYILATKOZAT
az állami támogatásra jogosultság megállapítására irányuló eljáráshoz
Alulírott,

a(z)

(„Kérelmező”) képviseletében nyilatkozom, hogy:
1) A vonatkozó jogszabályok szerint köteles példány szolgáltatási kötelezettsége a
Kérelmezőnek – a kérelem tárgyát képező filmalkotást ide nem értve –
korábban

keletkezett
nem keletkezett
2) Amennyiben volt köteles példány szolgáltatási kötelezettség terhelte, annak: [II]

eleget tett
nem tett eleget
3) A Kérelmezőnél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról alkotott 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet 82. §-ban megfogalmazott kizáró tényezők

fennállnak
nem állnak fenn
4)

A Kérelmezőnek
köztehertartozása:

az

állammal

szemben

fennálló

adó-,

járulék

vagy

egyéb

van
nincs
5) Az Mktv. 14.§ (3) bekezdésének d)-f) pontjaiban meghatározott kizáró ok [III] a
Kérelmezővel szemben:

fennáll
nem áll fenn
6) A támogatási igazolás kiadását az alábbi ütemezésben kérem:

egyszeri
negyedéves
havi
7) Kérelmező a filmalkotás gyártásának megkezdését, illetve a forgatás megkezdését az
Mktv. 31/B. § (2a) bekezdése alapján:

bejelentette
nem jelentette be
8) A Kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a filmalkotás gyártása során vállalja
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az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdése fa) pontja szerint a tízmillió forintot elérő, vagy azt
meghaladó, de százmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási költséggel
rendelkező filmalkotások esetében legalább egy;
az fb) pontja szerint a százmillió forintot meghaladó, de ötszázmillió forintot meg nem
haladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább
kettő;
az fc) pontja szerint az ötszázmillió forintot meghaladó közvetlen filmgyártási költséggel
rendelkező filmalkotások esetében legalább öt
mozgóképszakmai képzésben részt vevő, korábban részt vett vagy legalább egy
játékfilm gyártásában gyakorlatot szerzett gyakornok legalább öt héten át tartó
foglalkoztatását bármely gyártási részlegben, amelyben a gyakornokok szakmai
felügyelete biztosítható.
A kérelmező az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés fa), fb), fc) pontjaiban meghatározott
kötelezettséget

vállalja
nem vállalja
Kelt: ………………………………………………….
Aláírás: ………………………………………………….

[I] A megfelelő válasz aláhúzandó
[II] A megfelelő válasz „x”-szel jelölendő
[III]Az Mktv. 14.§ (3) d)-f) pontjai alapján nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban:
- aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató
szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel
rendelkezik,
- az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási
igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető
tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el,
vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
- az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását
megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy
elszámolásai a támogató szervezet nem fogadta el.

Az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés f) pontja szerinti kötelezettség nem vonatkozik a
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások
gyártására.
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