A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) 183. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az Mttv. 136. §
(16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap gazdálkodási és kezelési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja
meg.
I. Az Alap működésének általános szabályai
1. §
(1) A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) az Mttv.
rendelkezésével – a Műsorszolgáltatási Alap és a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő
Alap jogutódjaként – létesített, önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet,
elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap.
(2) Az Alap kezelője a Médiatanács.
2. §
Az Alap kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódó teljesítésigazolási, számlautalványozási,
érvényesítési és pénzügyi teljesítési rendet a vezérigazgató szabályozza külön utasításban.
3. §
(1)Az Alap kettős könyvvitelt köteles vezetni, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: számviteli törvény) szerinti éves beszámolót, valamint az éves költségvetése
teljesítéséről szóló beszámolót (zárszámadás) készít.
(2) Az Alap a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami vagyonnal (továbbiakban: rábízott vagyon)
kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének az államháztartási
számvitelről szóló rendelet szerint tesz eleget.
4. §
(1) Az Alap a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. § (1)
bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül és köteles a közbeszerzési értékhatárokat elérő
vagy meghaladó értékű – kivételi körbe nem tartozó – beszerzései érdekében közbeszerzési
eljárást lefolytatni. Az Alap felelős az önállóan lefolytatott közbeszerzési eljárásai jogszabályoknak
és jelen Szabályzatnak megfelelő lefolytatásáért.
(2) Az Alap az Mttv. 136. § (1) bekezdésében meghatározott támogató tevékenysége keretében
ingyenesen nyújthat szolgáltatást a közszolgálati médiaszolgáltatónak minősülő szervezetnek,
ideértve a közszolgálati médiaszolgáltató folyamatos működőképességét egyebek mellett biztosító
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jogi, pénzügyi-számviteli, humán erőforrás gazdálkodási, kommunikációs, valamint nemzetközi
kapcsolatok terén nyújtott szolgáltatásokat is.
(3) Az Alap az Mttv. 136. § (1) bekezdésében meghatározott támogató tevékenysége keretében és
az Mttv. 94. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel támogatja a Közszolgálati Közalapítványt
feladatainak ellátásában.
5. §
Az Alap valamennyi szerződését írásba kell foglalni, és azokról olyan nyilvántartást kell vezetni,
amely naprakészen feltünteti a szerződő fél (cégszerű) azonosításához szükséges adatokat, a
jogviszony létrejöttének időpontját és tartamát, valamint a szerződő felek által teljesítendő
szolgáltatást és ellenszolgáltatást.
II. Képviseleti szabályok
6. §
(1) Az Alapot az Alap vezérigazgatója képviseli.
(2) A vezérigazgató képviseleti jogosultságát vezérigazgatói utasításban vagy egyedi esetben
írásban, a (3) bekezdés szerinti esetben vezérigazgatói utasításban delegálhatja. Delegált
képviseleti jogkör esetén, amennyiben jogszabály a megtenni kívánt jognyilatkozat
érvényességéhez írásbeli alakot ír elő, két képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása
szükséges.
(3) A közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati célú műsorszámok, az elsőként
filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatása esetében a
Médiatanács – mint az Alap kezelője – által meghozott támogatási döntés keretei között, az Alap
nevében aláírásra a mecenatúra igazgató vagy az általa írásban felhatalmazott referatúra vezetője
(elsőhelyi aláíró) és az operatív vezérigazgató-helyettes, vagy a gazdasági igazgató (másodhelyi
aláíró) jogosult.
(4) A Szabályzat 9. § (3) bekezdése szerinti támogatási alszámlán lévő átmenetileg szabad
pénzeszközök befektetése, illetve a befektetett összegek felszabadítása esetén az Alap nevében
aláírásra a vezérigazgató (elsőhelyi aláíró) és a Médiatanács elnöke (másodhelyi aláíró), illetve az
általuk megbízott munkavállalók együttesen jogosultak. A felszabadított összegeket kizárólag az
Alap keretén belül lehet áthelyezni.
III.Az Alap pénzügyi forrásai
7. §
Az Alap pénzügyi forrásai különösen
a) a közszolgálati hozzájárulás
b) a médiaszolgáltatási díj,
c) a pályázati díj,
d) a műsorszolgáltatási szerződésszegési kötbér és kártérítés, a bírság,
e) a frekvenciadíjakból a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
által az Mttv. 134. § (5) bekezdése alapján az Alaphoz utalt összeg,
f) a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó, jelentős befolyásoló erejű
médiaszolgáltatók által új magyar filmalkotás létrehozására befizetett támogatás,
g) a központi költségvetési céltámogatások,
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h) az önkéntes befizetések
i) a vagyonhasznosításból, értékesítésből, illetve a kereskedelmi tevékenységből származó
bevételek,
j) a kamatbevételek.
8. §
(1)A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) útján
gondoskodik azon szerződések, határozatok, számlák és egyéb dokumentumok másolatainak az
Alap részére történő megküldéséről, amelyek az Alap Hivatal által beszedett és továbbutalandó
bevételeit és azok esedékességét meghatározzák.
(2)A frekvenciadíjakból a Hatóság által az Mttv. 134. § (5) bekezdése alapján az Alaphoz utalt
összeg a Hatóság Elnöke által kiadott rendelkezés szerint, kizárólag az abban megjelölt célra és
módon használható fel.
IV. Az Alap forrásainak és költségeinek nyilvántartási rendje
9. §
(1) Az Alap bevételei között jogcímenként külön kell tervezni és nyilvántartani a Szabályzat 7. §ában meghatározott bevételeket.
(2) Az Alap költségei között elkülönítetten kell tervezni és nyilvántartani a Médiatanácsnak, a
Hivatalnak, a Közszolgálati Közalapítványnak, továbbá a közszolgálati médiaszolgáltatóknak
átutalandó összegeket, teljesített kifizetéseket, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás, a
közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati célú műsorszámok, az elsőként filmszínházban
bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatására fordítható összegeket,
teljesített kifizetéseket.
(3) Az Alapnak a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati célú műsorszámok, az elsőként
filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek, továbbá az új magyar
filmalkotások támogatására előirányzott pénzeszközeit – ideértve ezen pénzeszközök korábbi
évekről származó maradványait, illetve az ezen pénzeszközök befektetéséből származó kamatokat
is –, továbbá a Médiatanács eseti döntése szerinti egyéb pénzeszközöket a Magyar
Államkincstárnál vezetett elkülönített támogatási alszámlán kell kezelni.
(4) A (3) bekezdésben szereplő támogatási összegek fedezetéül elsődlegesen a Szabályzat 7. §ának b) – d) és g) pontjaiban szereplő források szolgálnak. Az ezen bevételi jogcímekhez
kapcsolódó pénzforgalmat a (3) bekezdés szerinti elkülönített támogatási alszámlán kell
bonyolítani.
(5) Az Alap törvényben rögzített éves költségvetésének egyes kiadási előirányzatai közötti
átcsoportosításról a Médiatanács elnöke saját hatáskörben jogosult dönteni.
(6) Az Alap egyes kiadási előirányzatainak fedezetéül szolgáló pénzeszközök átmenetileg más, az
Mttv. 136. § (1) bekezdésében meghatározott célra történő felhasználásának engedélyezéséről –
visszapótlási kötelezettség előírása mellett – a Médiatanács elnöke saját hatáskörben jogosult
dönteni.
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V. Az Alap vagyongazdálkodásának általános szabályai
10. §
(1) Az Alap vagyonkezelési tevékenységének keretében a saját vagyonával és a rábízott vagyonnal
az Mttv.-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében,
az jogszabályokban, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezéseknek és a
Médiatanács vonatkozó határozatainak
betartásával
rendelkezik és
gazdálkodik
(vagyongazdálkodás).
(2) A jelen fejezet rendelkezései – eltérő rendelkezés hiányában -, az Alap saját vagyonával és a
rábízott vagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási eljárásokra, jogügyletekre, és jogviszonyokra
is kiterjednek. A jelen fejezet rendelkezéseinek hatálya nem terjed ki az alap pénzvagyonára,
továbbá a követelésekre és a fizetési kötelezettségekre.
11. §
(1) Az Alap vagyonának alapvető rendeltetése az Alap feladatellátásának biztosítása. Az Alap
vagyonával felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A vagyongazdálkodás elsődleges
feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás és a nemzeti hírügynökségi szolgáltatás ellátásának
elősegítése (így különösen műsorszámok gyártása, megrendelése és beszerzése) érdekében a
vagyonnak az





egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékének megőrzése, gyarapítása,
állagának védelme,
az Alap feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.

.
(2) Az Alap a vagyongazdálkodását érintő belső szabályait az (1) bekezdés figyelembevételével
köteles kialakítani.
(3) Az Alap teljes vagyoni körének nyilvántartása, átláthatósága és hosszú távra tervezett
hasznosítása érdekében egy átfogó vagyongazdálkodási koncepció elkészítésével tesz eleget a (1)
bekezdésekben foglaltaknak. A vagyongazdálkodási koncepciót a Médiatanács minden évben
felülvizsgálja.
(4) A vagyon hasznosítására, elidegenítésére irányuló eljárásokban, amennyiben a vagyon
hasznosítása, elidegenítése nem a közszolgálati médiaszolgáltató részére történik, az Alap – mint
kiíró – valamennyi az eljárásban résztvevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat
megtételéhez szükséges információhoz jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében.
(5) Az Alap vagyonának hasznosítását, elidegenítését kizárólag akkor kezdeményezheti, ha az nem
veszélyezteti az (1) bekezdésben meghatározottak megvalósítását, és ha a tevékenység eredménye
jelentősebb bevétellel, megtakarítással vagy más előnnyel jár, mint amilyen mértékű esetleges
kiadást vagy más hátrányt keletkeztet.
12. §
(1) Az Alap archívum vagyonára a (2) bekezdésben meghatározott Archívumra és a (3)
bekezdésben meghatározott NAVA-ra) a jelen Szabályzat rendelkezéseit a rá vonatkozó
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jogszabályi előírásoknak – különösen az Mttv. 100.§-ának és a Nemzeti Audiovizuális
Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény rendelkezéseinek – megfelelően, a külön
szabályzatokban foglalt eltérésekkel vagy kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) Az Archívum (i) a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
és jogelődjei (a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar
Rádió Nonprofit Zrt, a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.), valamint a korábbi
Műsorszolgáltatási Alap és jogelődje volt archívumaiból, (ii) az Alap működése során 2011. január
1-je után keletkezett – akár az Alap, akár a közszolgálati médiaszolgáltatók által megszerzett
szerzői művek és szomszédos jogi teljesítmények (e kettő együtt: közszolgálati médiavagyon),
valamint (iii) az Alap tulajdonába került, a közszolgálati médiavagyon körébe nem tartozó – a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti műveket és
teljesítményeket tartalmazó – fizikai hordozókból áll. A Mttv. 100. § (4) bekezdése alapján az
archiválás és az Archívum megőrzésének, kezelésének, felhasználásának részletes szabályait az
Alap vezérigazgatója a Médiatanács egyetértésével, külön szabályzatban (Archiválási Szabályzat)
állapítja meg.
(3) A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) állami tulajdonban álló, országos gyűjtőkörű
közgyűjtemény. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 4.§ (2)
bekezdése alapján a NAVA kezelésének, fenntartásának és működtetésének szabályait az Alap
vezérigazgatója– a Médiatanács jóváhagyásával – a NAVA Működési Szabályzatában állapítja
meg.
VI. Vagyon-nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések
13. §
Az Alap a saját és rábízott vagyonát, annak értékét és változásait az adott vagyonelem
sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő módon, mennyiségben és értékben tartja
nyilván. Az értéken való nyilvántartási kötelezettség az Mttv. 137/E.§ (2) bekezdése alapján nem
vonatkozik azon vagyonelemre, amelynek értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható
meg, így különösen az archívumokban őrzött szerzői és szomszédos jogi jogosultságokra.
VII.

A rábízott vagyon meghatározása
14. §

Az Alap az Mttv. 137/A. § (1) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 17. pontjában foglaltak szerinti tulajdonosi
joggyakorlója mindazon állami vagyonnak (rábízott vagyon),
a) amely esetében törvény a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására az Alapot,
illetve korábban valamely jogelődjét jelölte ki, továbbá
b) amely a közszolgálati médiaszolgáltatáshoz, vagy az azt támogató tevékenységhez
kapcsolódóan került állami tulajdonba.
VIII. A rábízott vagyon hasznosítására, értékesítésére vonatkozó rendelkezések
15.§
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(1) Az Alap a rábízott vagyont saját maga használja, hasznosíthatja vagy elidegenítheti. Az Alap
nem köthet a tulajdonosi jogok átengedésére vonatkozó - az Nvtv. 11. § (1) bekezdése szerinti vagyonkezelési szerződést.
(2) Az Nvtv. 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatár feletti vagyont hasznosítani, vagy
tulajdonjogát átruházni csak nyilvános, kivételesen indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján
- valamint törvényben meghatározott esetekben versenyeztetés nélkül - lehet.
(3) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti haszonélvezeti jog alapítása nem minősül a
rábízott vagyon hasznosításának, az Alap azonban ezen jogügylet során is köteles az Nvtv. 11. §
(2) bekezdés előírásainak a betartására.
(4) A (2) bekezdés szerinti értékhatár megállapítása során a hasznosítással, értékesítéssel érintett
vagyon vagy vagyonrész, több vagyonelemre vonatkozó jogügylet esetén pedig azok együttes
forgalmi értéke az irányadó. A jogügylet abban az esetben vonatkozik több vagyonelemre, ha
azok funkcionális egységet alkotnak – így különösen a bérlemény és benne lévő ingóságok - vagy
ha azok valamely okból csak együttesen használhatóak, vagy azok használatbavételére, vételére az
illetékes döntéshozó döntése alapján csak együttes ajánlat tehető. Több vagyonelem
hasznosítására, értékesítésére vonatkozó döntés egyidőben történő meghozatala önmagában nem
alapozza meg az együttes jogügyletként történő minősítést.
(5) Az ingatlanok, továbbá az 5 millió forint egyedi bruttó nyilvántartási értéket meghaladó más
vagyonelemek esetén a forgalmi érték meghatározására független szakértői vélemény elkészítése
szükséges. Nyilvános versenyeztetési eljárás esetén a szakértő nem állhat munkavégzésre irányuló
jogviszonyban az Alappal, vagy olyan gazdasági társasággal, amely felett az Alap meghatározó
befolyást gyakorol. Zártkörű versenyeztetés, illetve versenyeztetés mellőzésével lefolytatott eljárás
esetében további feltétel, hogy a szakértő ezen kitételeknek az ajánlattevők vonatkozásában is
megfeleljen. A szakértőnek a feltételeknek való megfelelésről legkésőbb a szakvélemény
benyújtásakor, írásban nyilatkoznia kell.
(6) A hasznosításra irányuló szerződés az Nvtv. 11. § (10) bekezdésére figyelemmel határozatlan
vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel
meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét
szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. A 15 éves korlátozás nem vonatkozik az
állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött
szerződésre.
16. §
(1) A rábízott vagyont hasznosítani, vagy értékesíteni – törvény eltérő rendelkezése hiányában –
kizárólag a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2 ) Az Alap az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján a rábízott vagyon ingyenesen hasznosíthatja
valamely közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdésére figyelemmel közfeladat a
jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.
(3) A (2) bekezdés alapján történő ingyenes hasznosításra vonatkozó szerződésben rögzíteni
szükséges a használó által a vagyonnal ellátni tervezett feladatokat és célokat, valamint az annak
változására vonatkozó bejelentési kötelezettséget, illetve, hogy annak megszűnése a szerződést
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megszünteti, kivéve, ha a felek a feltételek megszűnésétől számított 60 napon belül
megállapodnak a hasznosításra vonatkozó arányos díj összegében.
(4) Az Mttv. 100. § (5) bekezdése alapján az Alap a közszolgálati médiaszolgáltató számára
díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult a közszolgálati feladatai ellátásához szükséges felhasználás
céljára átadni a közszolgálati médiavagyonba tartozó szerzői műveket, valamint azon egyéb
szellemi alkotásokat, amelyek nem tartoznak a közszolgálati médiavagyonba, de amelyek az Alap
archívum vagyonába tartoznak, így azokkal kapcsolatosan felhasználási joggal rendelkezik. A
közszolgálati médiaszolgáltató a közszolgálati médiavagyon általa felhasznált elemeire
vonatkozóan ingyenesen szerez felhasználási jogot.
(5) Az ingyenes hasznosításra vonatkozó törvényi rendelkezés abban az esetben is alkalmazható,
ha az a jelen szabályzatban nem kerül kifejezetten nevesítésre.
(6) Az Alap a rábízott vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt - amennyiben az a közfeladat
ellátásához nem szükséges – az Nvtv. 13. § (3) bekezdésére figyelemmel ingyenesen átruházhatja.
17. §
(1) Mellőzhető a hasznosításra irányuló szerződés megkötését megelőző, a 15. § (2) bekezdés
szerinti versenyeztetés, az Mttv. 137/B. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) A 15. § (2) bekezdés szerinti versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött
szerződések meghosszabbítása esetén is fennáll, kivéve, ha meghosszabbítás
 a versenyezetés mellőzésével megkötött szerződésre irányul és a jogviszony a meghoszszabbított időtartamra figyelemmel, együttesen sem haladja meg az Mttv. 137/B. § (5)
bekezdés g) pontja szerinti időtartamot, vagy
 a versenyeztetés alapján kötött szerződés meghosszabbításának időtartama az Mttv.
137/B. § (5) bekezdés g) pontjában meghatározott időtartamot nem haladja meg,
 a 15. § (6) bekezdése szerinti, legfeljebb 5 éves időszakra történő meghosszabbítás esetén,
azzal, hogy versenyeztetés mellőzésével kötött szerződés esetében akkor, ha a
versenyeztetés mellőzésének jogszabályi feltételei a meghosszabbítás időpontjában is
fennállnak.
(3) Mellőzhető a rábízott vagyon tulajdonjogának az átruházására irányuló szerződés megkötését
megelőző versenyeztetés az Mttv. 137/B. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben.
(4) A rábízott vagyonra vonatkozó vételi jogot alapítani – 2015. január 1. napját követően – csak
az értékesítésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet. Az ezen időpontot
megelőzően alapított vételi jogokkal kapcsolatos igényérvényesítés során a Polgári
Törvénykönyvben írt rendelkezések az irányadóak.
IX. A versenyeztetési eljárás szabályai
18.§
(1) A hasznosításra és az értékesítésre vonatkozó versenyeztetési eljárás során az Alap kiírást tesz
közzé a honlapján. A kiírásnak tartalmaznia kell legalább
a) az érintett vagyonelem megjelölését,
b) a versenyeztetés elbírálása során az ajánlatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési
szempontokat,
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c) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra, értékesítésre vonatkozó fontosabb
feltételeket, az ellenérték teljesítésére vonatkozó előírásokat,
d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, az ajánlati kötöttség időtartamát,
e) az ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját,
f) az ajánlat érvényességének feltételeit, ideértve azt, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja az Alap versenyeztetési eljárásra és szerződéskötésre
vonatkozó eljárásrendjéről szóló rendelkezéseket,
g) az ajánlati biztosíték összegét és befizetésének, valamint visszafizetésének módját,
h) a szerződéskötést kizáró körülményeket,
i) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy
visszavonja,
j) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a
pályázat soron következő helyezettjét nyertessé nyilvánítani és vele szerződést kötni.
(2) Az Alap a honlapján közzéteszi a jelen szabályzat versenyeztetési eljárásra és szerződéskötésre
vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó tájékoztatót.
(3) Amennyiben az Alap a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja, erről
a pályázati kiírás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles
hirdetményt megjelentetni, zártkörű pályázat esetén a visszavonásról az érdekelt pályázókat
értesíteni. A kiírás visszavonása esetén – amennyiben a részletes dokumentációt a pályázó
ellenérték fejében kapta meg – az Alap a dokumentáció ellenértékét visszafizeti.
(4) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati
ajánlatát.
(5) A pályázati kiírásban az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték megfizetéséhez kell kötni,
amelynek összegét az Alap a vagyonelem sajátosságára, értékére, a pályázat tárgyára nézve
(hasznosítás vagy értékesítés) állapítja meg. Az Alap az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet,
kivéve, ha visszafizetési határidőt elmulasztja.
(6) Az ajánlati biztosítékot a pályázati kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének
megállapítása esetén, illetve – az ajánlatok elbírálását követően – a nem nyertes ajánlattevők
részére 15 munkanapon belül kell visszafizetni. A határidőt a visszavonásról szóló hirdetmény
közzétételének, illetve az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani.
(7) A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték a vételárba beszámít, vagy a szerződés
szerinti óvadékként kerül kezelésre, ha azonban a szerződés megkötése neki felróható vagy
érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a
kiírót illeti meg.
19. §
(1) Az Alap ugyanazon pályázati kiírásban több vagyontárgy értékesítését, hasznosítását is
meghirdetheti oly módon, hogy
a) csak valamennyi vagyontárgy együttes megvételére, hasznosítására tehető ajánlat, vagy
b) egyaránt tehető ajánlat valamennyi vagyontárgy együttes megvételére, hasznosítására, illetve egy
vagy több kiválasztott vagyontárgy megvételére, hasznosítására.
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(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyformán kedvező ajánlatok közül előnyben
kell részesíteni azt, amelyben a pályázó valamennyi vagyontárgy együttes megvételét,
hasznosítását vállalja.
(3) Az Alap a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetőleg a 20. § (2)
bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem
kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem adhat.
20. §
(1) A pályázati ajánlatok elbírálására az Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő Bizottság
tagjait az Alap vezérigazgatója jelöli ki, feladatait testületként gyakorolja, tagjai e minőségükben
nem utasíthatók. Az Értékelő Bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési
szempontok alapján, az értékelési jegyzőkönyvben foglaltak mérlegelésével rangsorolja a pályázati
ajánlatokat, ezt követően döntési javaslatot terjeszt az Alap vezérigazgatója elé.
(2) Amennyiben az első két helyre rangsorolt ajánlatban szereplő használati díjat, vagy vételárak
között legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a benyújtott ajánlatok egyike sem érte el a 15.
§ (5) bekezdés szerintő szakértői véleményben meghatározott értéket, az Értékelési Bizottság
javasolhatja nyilvános ártárgyalás tartását, amelyre minden érvényes pályázatot benyújtott
ajánlattevőt meg kell hívni. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezett, nyilvános ártárgyalás
helyett az ajánlattevő felhívható az ajánlata módosítására.
(3) A nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban
megajánlott használati díj, vagy vételár nem csökkenthető, és a módosított ajánlatnak is meg kell
felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. A tárgyalás lezárását
követően az Értékelő Bizottság ismét elvégzi az ajánlatok rangsorolását.
(4) A pályázati ajánlatok elbírálásáról a javaslat mérlegelésével az Alap vezérigazgatója dönt. A
pályázati felhívásban közölt bírálati szempontokkal ellentétes döntés nem hozható.
(5) A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt
a) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja,
alkalmazója és foglalkoztatója,
b) a pályázatot benyújtó jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet képviselője,
tulajdonosa, tagja, alkalmazottja, vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
c) annak a jogi személynek vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek a képviselője,
alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással
rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja,
d) az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója,
e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).
(6) A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben
bármilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn.
21.§
(1) Nem nyilvánítható nyertesnek olyan ajánlat, amelyben a megajánlott használati díj, vagy vételár
nem éri el a használati díj, vagy vételár 15. § (5) bekezdés szerinti szakértői véleményben megjelölt
becsült forgalmi értéket.
(2) A második eredménytelen pályázatot követően az Alap új értékbecslés alapján ismételten
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megkísérelheti az értékesítést. Az újabb nyilvános pályázat során az új értékbecslésben foglalt
becsült érték alapulvételével kell az eljárást lefolytatni.
22.§
(1) A pályázatok elbírálására vonatkozó indokolt döntésről az Alap írásban tájékoztatja az
ajánlattevőket, és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos módon
közzéteszi.
(2) Az Alap a szerződést a pályázat nyertesével köti meg. A nyertes visszalépése esetén a pályázat
soron következő helyezettjével lehet megkötni a szerződést, amennyiben annak ajánlata szintén
megfelelt a pályázati feltételeknek, és az abban megajánlott vételár legfeljebb 5%-kal marad el a
visszalépett pályázó ajánlatától.
(3) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
a) nem érkezett pályázati ajánlat;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek;
c) egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.
d) a kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az
összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát
vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el.
e) a kiíró indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást (Ptk. 6:74. § (2) bekezdés).
23.§
(1) Zártkörű versenyeztetés kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a
a) vagyontárgy nyilvános versenyeztetés reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a
hasznosításból, elidegenítésből elérhető bevételt, vagy
b) ha a korábbi nyilvános versenyeztetés eredménytelenül zárult
és kizárólag ezen eljárással biztosítható az Alap vagyonának gazdaságos és jelen Szabályzatban
meghatározott célok szerinti hasznosítása, az azzal történő gazdálkodás.
(2) Zártkörű versenyeztetés esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon – versenyeztetési
felhívás megküldésével – legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni
ajánlattételre.
X. Szerződéskötésre vonatkozó előírások
24.§
(1) A pályázati kiírástól, illetve a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg, nem
módosítható, kivéve a szerződés meghosszabbításának a 17. § (2) bekezdésben meghatározott
esetét.
(2) A rábízott vagyon hasznosítására, értékesítésére vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel vagy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezettel köthető. A
feltételek fennállásáról a szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkozni. A szerződő félnek
a nyilatkozat írásban, legkésőbb a szerződés megkötéséig külön okiratban, vagy a hasznosításra
irányuló szerződésben kell megtennie. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés
semmis.
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(3) A rábízott vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan személlyel, szervezettel
köthető, aki az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek,
valamint a szerződésben meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
(4) A hasznosításra vonatkozó szerződésben rögzíteni kell, hogy azt az Alap kártalanítás nélkül és
azonnali hatállyal felmondhatja, ha a hasznosító, vagy a hasznosításában részt vevő bármely - a
hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
(5) A szerződésben rögzíteni kell továbbá azt is, hogy a hasznosító köteles az átláthatósággal
kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettséget, továbbá az átláthatóság változása esetére kikötött
kártalanítás nélküli, azonnali hatályú és az Alapot megillető felmondási jogot a (3) bekezdés c)
pontja szerinti személyekkel, szervezetekkel megkötött szerződésekben is érvényesíteni.
(6) A vagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés nem köthető meg
továbbá azzal, akivel szemben az Mttv. 137/C. § (1) bekezdése szerinti bármelyik kizáró ok
fennáll.
(7) A szerződő félnek arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az (6) bekezdésben
meghatározott kizáró okok, a szerződés megkötését megelőzően külön okiratban, vagy legkésőbb
a szerződésben írásban, saját kezűleg, vagy - jogi személy esetén - cégszerűen aláírt módon
nyilatkoznia kell, ezen okirat, vagy szerződéses nyilatkozat hiányában a szerződés nem köthető
meg. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. Az Alap a nyilatkozatokat
alátámasztó okiratok csatolását is előírhatja.
(8) A vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a szerződés
megkötését követően merül fel a (6) bekezdés szerinti kizáró ok, úgy az Alap jogosult a
szerződést kártalanítás nélkül, azonnali hatállyal felmondani.
25. §
A hasznosításra és értékesítésre vonatkozóan, a versenyeztetés mellőzésével megkötött
szerződésekről, ha azok egyenkénti az Mttv. 137/B. § (3) bekezdés szerinti, a versenyeztetési
kötelezettségre előírt értéket meghaladja - a versenyeztetés mellőzésének indokolásával -, továbbá
az ingyenesen kötött szerződésekről - az ingyenesség indokolásával - az Alap vezérigazgatója
negyedévente ad tájékoztatást a Médiatanácsnak.
XI. A Médiatanács alapkezeléssel kapcsolatos jog- és hatáskörei
26. §
(1) Az Alap kezelése körében a Médiatanács
a) dönt az Alap éves üzleti tervének és a feladatkörében végzett tevékenységéről szóló éves
beszámolójának elfogadásáról, az Alap vagyonhasznosítási koncepciójáról, valamint a szervezeti
és működési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ), jóváhagyásáról. Az éves üzleti tervet a
tárgyévet megelőző év december 31. napjáig, az éves beszámolót és zárszámadást a tárgyévet
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követő év április 30. napjáig, a vagyongazdálkodási koncepciót a tárgyévet megelőző év december
15. napjáig kell benyújtania az Alapnak a Médiatanácshoz,
b) dönt az Alap Mecenatúra Igazgatóság feladatkörébe tartozó támogatásokat illető
támogatáspolitika elfogadásáról, ennek keretében jóváhagyja az Alap általános pályázati feltételeit,
meghatározza a bírálóbizottságok működésének szabályait, elfogadja az éves pályázati tervet, dönt
a bírálóbizottságok tagjairól, az Alap által elkészített pályázati felhívásokat kiírja és lezárja, dönt a
kedvezményezetté nyilvánításról, a támogatási szerződések formaszövegéről, a támogatási
szerződésekben foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzési kérdéseiről, elfogadja a Támogatás
Ellenőrzési Szabályzatot,
c) dönt az egyetértés megadásáról az archiválás és az Mttv. 100. § (4) bekezdés szerinti
Archívum megőrzése, kezelése, felhasználása részletes szabályainak megállapítása során,
d) dönt a jelen Szabályzat 28. § (1)-(2) bekezdés szerinti előzetes felhatalmazás és jóváhagyás
tárgyában,
e) áttekinti az Alap kontrolling tevékenysége során készített – az Alap vezérigazgatója által a
negyedévet követő 45 napon belül írásban megküldött – negyedéves jelentést,
f) az Mttv. 136. § (4) bekezdése alapján dönt az Alap közszolgálati hozzájárulásból származó
bevételeinek engedményezéséhez történő hozzájárulás tárgyában,
g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe utalt – az Alap kezelésével kapcsolatos – egyéb
feladatokat.
(2) A Médiatanács az (1) bekezdésben foglalt jogkörével összefüggésben
a) tagjai közül – ide nem értve a Médiatanács elnökét – tagot delegál a Közszolgálati értéktestületbe. A megbízatás három évre szól, amely idő lejártát követően a delegált tag
újradelegálható.
b) A Közszolgálati érték-testületbe delegált tag megbízatása megszűnik:
ba) a megbízatási idő lejártával,
bb) lemondással,
bc) amennyiben az őt delegáló testületben megszűnik a tagsága,
bd) visszahívással,
be) a tag halálával.
c) A Közszolgálati érték-testület tagjának megbízatása a Médiatanács általi visszahívással szűnik
meg, ha
ca) több mint 3 hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak,
cb) a vele szemben lefolytatott büntetőeljárás eredményeként bűnösségét a bíróság –
szabadságvesztés vagy tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás büntetést
tartalmazó – jogerős ítélete állapította meg,
cc) egyéb módon veszélyezteti a Közszolgálati érték-testület működését, céljának elérését.
d) A Másodfokú Testület mint a Közszolgálati érték-testület döntéseivel szemben benyújtott
jogorvoslati kérelmeket elbíráló másodfokú (jogorvoslati) fórumának elnöke a Médiatanács
elnöke.
e) A Másodfokú Testület tagjára a b)–c) pontokban foglalt rendelkezések megfelelően – a bd)
pont kivételével – alkalmazandóak. Amennyiben a Médiatanács elnökének megbízatása
megszűnik, úgy helyére a Médiatanács új elnöke lép be.
27. §
Az Alap pénzügyi forrásainak és nyilvántartásaiban szereplő eszközeinek a támogatáspolitikában,
illetve üzleti tervben nem szereplő felhasználásához, illetve az ezek terhére történő
kötelezettségvállaláshoz, a Médiatanács által meghatározott összeghatárt meghaladó kifizetéshez a
Médiatanács előzetes jóváhagyása szükséges.
28. §
13.
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(1) Az Alap által
a) megkötendő, az ötszázmillió forintot meghaladó értékű szerződés megkötésére irányuló
tárgyalás megkezdéséhez – a 29. §-ban felsorolt szerződések kivételével – a Médiatanács előzetes
jóváhagyása szükséges,
b) elindítani kívánt, az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárás
megindításához a Médiatanács előzetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás megadására irányuló
előterjesztésnek kellő részletességgel ki kell térnie a szerződés (beszerzés) tárgyára,
szükségességére, indokoltságára (a szerződéskötés elmaradásának következményeire), becsült
értékére, közbeszerzés esetén a választani kívánt eljárási formára.
(2) Az Alap kizárólag a Médiatanács előzetes jóváhagyásával köthet olyan szerződést, amelynek
tárgya
a) hitelfelvétel, az Alap kezességvállalása, kötvénykibocsátás az Alap részéről,
b) az Alap tulajdonában álló, , a rábízott vagyon körébe tartozó ingatlan tulajdonjogának
elidegenítése,
c) olyan szolgáltatás, amelynek értéke a négyszázmillió forintot meghaladja, akkor is, ha az (1)
bekezdés a) pont szerinti tárgyalási felhatalmazást a Médiatanács már korábban megadta,
d) a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó, jelentős befolyásoló erejű
médiaszolgáltatóval az annak új, magyar filmalkotás támogatására vonatkozó kötelezettsége
teljesítéséről szóló megállapodás (Mttv. 136. § (8) bekezdés),
e) az Alap pénzügyi forrásainak és nyilvántartásaiban szereplő eszközeinek a
támogatáspolitikában, illetve éves üzleti tervben nem szereplő felhasználása, illetve az ezek
terhére történő, a támogatáspolitikában, illetve éves üzleti tervben nem szereplő
kötelezettségvállalás, amennyiben az a négyszázmillió forint összeghatárt meghaladó kifizetéssel
jár (Mttv. 136. § (10) bekezdés).
(3) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés c) és e) pontjában írtak nem érintik a közszolgálati
médiaszolgáltatókkal kötendő szerződéseket.
(4) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti értékek az általános forgalmi adó
nélkül, és
a) határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés teljes időtartama alatti teljes
ellenszolgáltatás,
b) határozatlan időre kötött szerződés esetén pedig a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa
figyelembevételével számítandók.
(5) Ha ugyanazon szerződő féllel a jogviszony 12 hónapra vagy annál rövidebb időtartamra jött
létre, majd újabb határozott idejű szerződéskötés(ek) vagy szerződésmódosítás(ok) alapján haladja
meg a 12 hónapot, avagy válik határozatlan idejűvé, a (4) bekezdés alkalmazása során ezek értékét
a) határozott idő esetén a jogviszony keletkezésétől számított minden 12 hónapra,
b) határozatlan idejűvé alakítás esetén pedig a jogviszony keletkezésétől számítva kell
egybeszámítani, és a tárgyalási felhatalmazás, illetve az előzetes jóváhagyás akkor szükséges, ha az
adott szerződés vagy szerződésmódosítás folytán a szolgáltatás értéke az (1) bekezdésben, illetve a
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladja.
(6) Amennyiben a (2) bekezdés alapján megkötni kívánt szerződés tárgyalásos vagy nyílt
közbeszerzési eljárás során kerülne megkötésre, úgy a Médiatanács (2) bekezdés szerinti előzetes
jóváhagyása az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tartalmú előterjesztésben foglaltak
határozattal történő elfogadása által történik meg. A szerződés megkötéséhez, az eljárás utáni
eredményhirdetéshez a Médiatanács újabb jóváhagyó határozata nem szükséges. Amennyiben a
(2) bekezdés szerint az Alap tárgyalásos közbeszerzési eljárást vagy versenypárbeszédet kíván
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lefolytatni, úgy a tárgyalás megkezdéséhez a Médiatanács előzetes hozzájárulása szükséges. Ezt
követően a szerződés megkötéséhez – amennyiben annak értéke legalább 15 százalékkal eltér a
Médiatanács által a tárgyalás megkezdésekor elfogadottól – a Médiatanács újbóli jóváhagyása
szükséges. Utóbbi esetben a jóváhagyás megadására irányuló előterjesztésnek kellő részletességgel
ki kell térnie a tárgyalás menetére és a kötendő szerződés tárgyalás során kialakult lényeges
feltételeire.
(7) A (2) bekezdés c) és e) pontja alapján létrejött szerződések, kötelezettségvállalások
módosításához, amennyiben a módosítás a szerződés vagy kötelezettségvállalás összegét érinti,
szükséges a Médiatanács előzetes jóváhagyása.
(8) A jelen § rendelkezései nem alkalmazandók azon szerződések módosítása és megszüntetése,
illetve azon szerződéses kötelezettségvállalások teljesítése tekintetében, amelyek jelen Szabályzat
hatályba lépését megelőzően jöttek létre.
(9) A Médiatanács az Alap indokolt előterjesztésére, egyedi esetben a jelen § rendelkezéseitől
eltérést engedhet.
29. §
A 28. § rendelkezései nem alkalmazandók
a) a műsorszám (műsoranyag), filmalkotás, más audiovizuális mű, rádiós műsorszám, hangfelvétel
és a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, kulturális értéket képviselő dokumentum, fénykép
aa) megrendelésére,
ab) gyártására,
ac) vételére,
ad) fejlesztésére,
ae) előállítására,
af) közös előállítására,
ag) felhasználására,
ah) átdolgozására,
ai) szinkronizálására,
aj) audiovizuális szerkesztésére,
ak) utómunkálataira,
al) archiválására,
am) restaurálására,
an) leiratának elkészítésére,
ao) továbbítására,
ap) kiadására
és mindezek támogatására vonatkozó szerződésekre,
b) a műsoridőre vonatkozó szerződésekre,
c) a reklám és hirdetési felület
ca) értékesítésére,
cb) vételére és
cc) felhasználására vonatkozó szerződésekre,
d) a promóciós- és reklámfilm gyártásra, megrendelésre vonatkozó szerződésekre,
e) egyéb hirdetési szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre,
f) a hírügynökségi szolgáltatás megvásárlására, nyújtására vonatkozó szerződésekre,
g) a megfilmesítésre vonatkozó szerződésekre és
h) az Alap gyártási kapacitásának, stúdiójának és eszközeinek hasznosítására irányuló
szerződésekre.
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30. §
a) A műsorterjesztésre vonatkozó szerződés tekintetében (ideértve többek között a műsorjel
továbbítására, átvitelére, elosztására, szétosztására, multiplex szolgáltatásra és műsorszórásra
vonatkozó szerződéseket), valamint
b) az olyan szerződés tekintetében, amelynek tárgya a közszolgálati médiavagyonba tartozó
valamely vagyonelem forgalmazása,
százmillió forintot meghaladó érték esetén a szerződés megkötésére irányuló tárgyalás
megkezdéséhez a Médiatanács előzetes felhatalmazása szükséges. Az Alap kizárólag a
Médiatanács előzetes jóváhagyásával köthet olyan szerződést, amelynek tárgya olyan, e §-ban
meghatározott szolgáltatás, amelynek értéke az ötvenmillió forintot meghaladja, akkor is, ha a
tárgyalási felhatalmazást a Médiatanács már korábban megadta. E szerződések tekintetében a 28.
§ (4)-(8) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.
31. §
Az Alap csak a Médiatanács hozzájárulásával alapíthat alapítványt, gazdasági társaságot, válhat
gazdasági társaság tagjává, részvényesévé, csatlakozhat nyílt alapítványhoz.
XII.

A Felügyelőbizottság
32. §

A Felügyelőbizottság feladata az Alap tevékenységének ellenőrzése, működése
törvényességének biztosítása.
(1)

(2) A Felügyelőbizottság elnökét és négy tagját – a műszaki, jogi, igazgatási, gazdasági,
kulturális, tudományos vagy közvélemény-kutatási szakemberek köréből – a Médiatanács elnöke
bízza meg és hívja vissza, tiszteletdíjukat a Médiatanács elnöke állapítja meg. A Felügyelőbizottság
elnökének, vagy tagjának lemondása esetén, ha ezt a Felügyelőbizottság működőképessége
megkívánja, a lemondás az új Elnök, vagy tag megbízásával, ennek hiányában a lemondás a
Médiatanács elnökének történt bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
(3) A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább
három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A
Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottság
tevékenysége során nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alap kezelője nem
utasíthatja.
(4) A Felügyelőbizottság vizsgálja az Alap működését, az SZMSZ kivételével előzetesen
véleményt nyilvánít a 26. § (1) a)-e) pontjában és 30. §-ában meghatározott dokumentumokról,
valamint mindazon kérdések napirendre tűzéséről, munkarendbe vételéről, amelyet a
vezérigazgató erre javasol, továbbá, amelyeket a Médiatanács szükségesnek ítél. Az Alap
számviteli törvény szerinti beszámolójáról a Médiatanács csak a Felügyelőbizottság írásbeli
véleményező jelentésének birtokában határoz.
(5) A Felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ehhez – a Médiatanács előzetes
jóváhagyásával – külső szakértőket is igénybe vehet. Az Alap működését érintő tapasztalatairól
szükség szerint, de évente legalább egyszer a Médiatanácsnak beszámol.
(6) Ellenőrzése során a Felügyelőbizottság az Alap irataiba betekinthet, és az Alap működését
érintő kérdésekben felvilágosítást és tájékoztatást kérhet, a könyvvizsgálótól véleményt kérhet.
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(7)

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg.

(8)

A Felügyelőbizottság elnökével és tagjával szembeni követelmények:

a) büntetlen előélet,
b) cselekvőképességében a tisztség betöltéshez szükséges körben nem korlátozott, magyar

állampolgárság,
c) felsőfokú végzettség és/vagy öt éves szakmai gyakorlat médiával kapcsolatos műszaki, jogi,
igazgatási, gazdasági, kulturális, tudományos vagy közvélemény-kutatási területen.
XIII. A könyvvizsgáló
33. §
Az Alap, törvényes működésének biztosítékaként, kötelezően könyvvizsgálót választ, majd vele
szerződést köt a polgári jog általános szabályai szerint. Az Alap a számviteli törvény szerinti
beszámoló és zárszámadás megbízhatóságát, valódiságát és jogszabályoknak való megfelelőségét a
könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni.
A könyvvizsgáló kiválasztása - értékhatártól függően - közbeszerzési eljárás keretében történik. A
közbeszerzési eljárás elindításához a Médiatanács előzetes jóváhagyása szükséges.
XIV. Záró rendelkezések
34. §
(1) Jelen Szabályzat 2019. december 18. napján lép hatályba, egyidejűleg az MTVA 2018. február
6-tól hatályos Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata hatályát veszti.
(2) Jelen Szabályzatot a Médiatanács a hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, illetve internetes
honlapján történő megjelentetéssel, valamint az Alap a saját honlapján történő megjelentetéssel
közzéteszi.
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