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KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSA

-Ugyanaz az adminisztrációs teher, mint a milliárdos filmek esetében 

-Filmirodával való kommunikáció meghatározó szerepe
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Közvetett támogatás:

az Mktv. definíciója szerint: 

„mozgóképszakmai célok megvalósítását szolgáló támogatás, amely után

a támogató jogszabályban megállapított adó-kedvezményeket vehet

igénybe;”
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A közvetett támogatás normatív jellegű:

Ha az adott filmalkotás bizonyos, az Mktv.-ben meghatározott kritériumoknak

megfelel és nem áll fenn kizáró ok, akkor a közvetett támogatás jogszabály alapján

jár a filmelőállítónak/ filmgyártónak.
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JÁRNI JÁR, DE HOGYAN JUT?
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Főszabály:

A közvetett támogatás maximalizálva van:

a filmalkotás közvetett állami támogatásának alapja a közvetlen filmgyártási költség 100%-a.

Általános jelleggel az érvényesül, hogy legfeljebb a film költségvetésének 25%-át fedezi a

közvetett állami támogatás, a maradék 75%-ra kell más fedezeti forrást találni (önrész,

támogatók stb.).
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A filmgyártási célú mozgóképszakmai támogatások igénybe vétele

érdekében több, egymásra épülő eljárás lefolytatása szükséges.

Mik ezek a lépések? 

Mit a legkönnyebb elrontani?
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„0.” típusú találkozás 

A támogatás előfeltétele, hogy a kérelmező szerepeljen a mozgóképszakmai

szervezetekről és a természetes személyekről vezetett nyilvántartásban.

(cégregisztráció)
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Gyakori probléma

akkor kezdik el a Filmirodai regisztrációt, amikor a filmet már elkezdték gyártani.

Regisztráció előtt felmerült költség nem számolható el.
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GYÁRTÁS/ FORGATÁS BEJELENTÉSE

Be kell jelenteni a gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb

annak kezdő napjáig, valamint a forgatás megkezdésének időpontját azt

megelőzően legalább 30 nappal.
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A fenti bejelentést a Hivatal tudomásul veszi, eljárás ezen bejelentések 

alapján nem indul.

Ha a bejelentést elmulasztja vagy késedelmesen teszi: nem ismerhető el

közvetlen filmgyártási költségként az a költség, amely a bejelentésig

merült fel.
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Kulturális teszt

Mind a közvetlen, mind a közvetett támogatás igénybevételéhez szükséges, a 

támogatás alapfeltétele.

A film tartalmilag feleljen meg a magyar és az európai kulturális értékeknek, 

magyar részvétellel készüljön. 

A törvény által meghatározott pontrendszert kell teljesíteni.
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Besorolás a magyar részvételi arányok szerint

Az eljárást csak akkor szükséges megindítani, ha a produkció közvetlen támogatást 
kíván igénybe venni.

A törvény által meghatározott kritériumoknak kell megfelelni, 100 pontból legalább 
30 szükséges a közvetlen támogatáshoz.

Az eljárás indításának határideje:
A költségvetés 50 mFt alatt van: a támogatás igényléséig
A költségvetés 50 mFt felett van: a támogatás igénylését megelőzően 40 nappal
kell indítani.
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Támogatásra jogosultság igazolása

A határozat lényegében egy elvi hozzájárulás az állami támogatás igénybe

vételéhez.

A határozat rögzíti a filmalkotásnak a támogatási rendszer szempontjából

legfontosabb jellemzőit:
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- A közvetlen magyar filmgyártási költséget, 

- az ez alapján igényelhető közvetett támogatás legmagasabb összegét, illetve a 

közvetlen támogatás összegét is,

- a film műfaját és azt, hogy megrendelésre készül (ún. „bérmunka”) vagy nem 

megrendelésre készül.

- A kérelmet a forgatás (ideértve az előforgatást is) megkezdésének időpontját azt 

megelőzően legalább 30 nappal kell benyújtani. (Lehet hiányos is -

méltányossági klauzula szigorú alkalmazása.)
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Adatváltozás bejelentés

az ügyfél az adatváltozást köteles a változástól, illetve annak tudomására

jutásától számított 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni.

bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal a filmelőállítót

3.000 Ft – 500.000 Ft-ig

terjedő bírság megfizetésére kötelezheti.
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A Támogatási igazolások rendszere

1. Költségellenőrzés

2. Egyszerűsített támogatási igazolás kiadása

3. Támogatási igazolás kiadására irányuló költség-ellenőrzés

(egy eljáráson belül)

4. Záró elszámolás

5. Támogatási igazolás a Tao. tv 24/A § -ához



18

1. Költségellenőrzés

MNF letéti számláról történő közvetett támogatás igénybevétele esetén,

hatályos támogatási szerződéssel még nem rendelkező produkció esetén,

résztámogatást biztosító hatályos támogatási szerződéssel rendelkező produkció

esetén.
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Költségellenőrzés

az „egyszerűsített támogatási igazolás” és a rendes támogatási igazolási eljárások

közötti különbségtétel

ha nem fedezi teljes mértékben a támogatási szerződés a közvetett támogatás

összegét, akkor először célszerűbb költségellenőrzési eljárásra beadni az ügyet)
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A Filmtörvény a könyvelt költségek és ráfordítások összegéből (5-ös, 8-as főkönyvi 

számlaosztály) indul ki, a saját kapacitás költsége nulla, arra nem jár közvetett 

támogatás, kompenzáció sem lehetséges.

Árfolyam vesztesség  nem számolható el!
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2. Egyszerűsített támogatási igazolás kiadása

Jogerős költségellenőrzési határozattal rendelkező produkció esetén lehetséges,

későbbi időpontban kötött támogatási szerződés birtokában, amennyiben nem,

vagy csak részben nyújtott be kérelmet az MNF letéti számláról történő kifizetésre.
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3. Támogatási igazolás kiadására irányuló költségellenőrzés

(egy eljáráson belül)

Kizárólag hatályos támogatási szerződéssel rendelkező produkció esetén,

amennyiben a szerződés összege teljes egészében fedezi a kérelemben jelölt

közvetett támogatás összegét.
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4. Záró elszámolás

kizárólag havi, ill. negyedéves elszámolást kérő produkció

esetén az Mktv. szerinti korrekciók megállapítása érdekében.

5. Támogatási igazolás a Tao. tv 24/A § -hoz
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Új Ket. szabályok a bürokráciacsökkentés jegyében:

objektív hatvan napos ügyintézési határidő: 

túllépés esetén az eljárási díj visszajár az ügyfélnek, melyről a kérelem 
beérkezését köv. nyolc napon belül függő hatályú végzés formájában értesíti a 
Hatóság az ügyfelet
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függő hatályú végzés megküldése

minden kérelemre induló eljárásban kapnak az ügyfelek arról tájékoztatást, hogy amennyiben 
a Hatóság  a kérelem beérkezésétől számított 60 napig az eljárás érdemében döntést nem 
hoz vagy az eljárást nem szünteti meg az eljárás lefolytatásáért fizetendő díjnak megfelelő 
összeget a Hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni
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a kérelemre történő felfüggesztés megszűnik

a Ket. 32. § (5) bek. alapján a Hatóságnak csak egyetlen esetben van lehetősége 
felfüggesztésre – előkérdés esetén csak akkor, ha külön törvény lehetővé teszi –
Mktv. nem teszi lehetővé előkérdés esetén a felfüggesztést, ezért a Ket. 31. § (1) 
bek. 1) pontja alapján az eljárást meg kell szüntetni előkérdés esetén (tipikusan 
támjog módosítás)

pl. támjog módosítást kezdeményeznek, azonban költségellenőrzés is folyamatban 
van, akkor ha nem zárul le a költségellenőrzési határozat kiadmányzásáig a támjog
módosítás, akkor a költségellenőrzési eljárást meg kell szüntetni
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Változások a jogorvoslatban:

Ket. 98. (1)-(1a) bekezdése értelmében a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre
hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt 
+ a fellebbezést mindig indokolni kell

Ket. 105. § (2) bekezdése alapján másodfok nem utasíthatja új eljárásra az 
elsőfokú hatóságot – a tényállás tisztázatlansága esetén a bizonyítási 
eljárást másodfokon kell lefolytatni + a másodfok jogköre alapvetően: 
megsemmisítés vagy megváltoztatás
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Az ügyfelek részére javaslatok az eljárások során:

- a Ket. módosításból fakadó rövidebb és szigorúbb határidő számítás miatt nagyon nagy 
hangsúlyt kell helyezni arra, hogy lehetőleg hiánytalanul adják be a kérelmeiket
abban az esetben,

amikor hiánypótlásokat kell kiadnunk és többszöri próbálkozásra sem pótolja az ügyfél a 
hiányt, illetve akadályozza a tényállás tisztázását, akkor a hatóság megszünteti az eljárást
javasolt tehát az esetlegesen felmerülő hiánypótlások gyors benyújtása különösen fontos
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- az adatváltozások időben való bejelentése kiemelkedően 
fontos!!

sok problémát jelent, és elsősorban a gyártási időszak tisztázásának kérdésére 

Mktv. 31/B. § (6) bek. alapján a mulasztás a költségek elvesztésével is járhat (méltányosság 
csak szűk körben)

abban az esetben tehát, ha a gyártási időszak lerövidül, vagy meghosszabbodik a támjog
döntésben rögzített gyártási időszakhoz képest, azt ezen időszakon belül, illetve a tudomásra 
jutástól/változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni, 

Bírság maximális tétele 500 000,-
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„0” kópia dátuma:

Mktv. 2. § 20. pontja alapján a filmgyártás a  filmgyártás előkészítésétől a 
filmalkotás első eredeti példányának előállításáig vezető alkotói, szervezési, 
gazdasági és műszaki tevékenységek összessége; az első eredeti példány az első, 
közönség előtti bemutatásra alkalmas végleges kópia

MNF által támogatott filmek: DCP kópia elkészítésének dátuma

MTVA által támogatott filmek: a támogatási szerződésben foglalt befejezési 
határidő
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kötelespéldány szolg. kötelezettség: 

a MANDA felé kell teljesíteni (Mktv. 5/B. § (2) bek.)

a kötelezettség alapja a 60/1998. (III.27.) Korm. rend. 3. § (2) bekezdése

Mktv. 14. § (5) bekezdése alapján lehetőség méltányosságra: 

-a teljesítésre időben halasztást kérni (mind a megrendelésre, mind a nem 
megrendelésre készülő filmalkotások esetén)

-a teljesítés alóli teljes mentesség: csak megrendelésre készülő filmalkotásnál, 
amennyiben a köteles példány szolg. köt. teljesítése ellentétes a megrendelői 
szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségekkel
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támogatási szerződés esetében az ellenszolgáltatás 
kikötésének tilalma 

Tao tv. szerinti támogató feltüntetése sem!

- minden ilyen jellegű rendelkezés a szerződésben szigorúan tilos és a semmisség 
jogkövetkezményét vonja maga után,

- a támogatási szerződésekben továbbá figyelmet kell fordítani az időbeli hatályra,
mert több esetben emiatt kellett később módosítani a támogatási szerződéseket, 
mert nem volt teljesíthető a támogatónak való támogatási igazolás eljuttatásának 
dátuma a hatósághoz való benyújtás időpontja tükrében. 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


