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A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban MNF) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 31/D. § (7) – (12) 

bekezdései figyelembevételével a következő Letétkezelési Szabályzatot alkotta: 

 

I. A letét fogalma: 

 

1.1 Letétnek minősül: 

 

a) az MNF-fel kötött támogatási megállapodás alapján a támogatók (a továbbiakban: 

letevő(k)) által az MNF 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. § (3) 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 az 

MNF letéti számlájára utalt összeg, 

c) a központi költségvetésből a közvetett támogatás forrásának biztosítása érdekében az MNF 

letéti számlájáról való felhasználás rendeltetésével az MNF részére, vagy közvetlenül a letéti 

számlára átutalt összeg. 

 

1.2 Az 1.1 pontban meghatározott letétbe kizárólag pénzeszköz vehető. Az MNF kizárólag 

forint fizetőeszközt fogadhat el letétként. 

 

1.3 A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg, az 1.1. a) pont szerinti kiegészítő 

támogatást nem számítva, az Mktv.-ben meghatározott keretet nem haladhatja meg.  

 

1.4 Az 1.1. a) pont szerinti esetben a letétet az MNF csak írásbeli támogatási megállapodás 

alapján fogadhatja el. Az MNF a letétet minden esetben csak az Mktv., az Európai Bizottság 

651/2014/EU rendelete, valamint a jelen szabályzat rendelkezései szerint fizetheti ki.  

 

1.5  Az MNF letétet csak az Mktv.-ben meghatározott feladatai teljesítésével összefüggésben 

őrizhet. Az MNF a letétet használhatja, de csak az Mktv. 31/D. § (7) – (12) bekezdéseiben 

meghatározott feladatai megvalósítása érdekében, az ott meghatározott célok megvalósítását 

nem veszélyeztetve. Az MNF a hasznosítás során elért eredményt kizárólag a letéti számla 

kezelési költségeinek fedezésére, és az Mktv. 31/D. § (7) – (12) bekezdéseiben foglalt letét 

kifizetésére használhatja fel. 

 

II. Az Európai Bizottság 651/2014/EU rendeletének alkalmazása 

 

2.1. A letéti számlán lévő pénzeszközöket az MNF az Európai Bizottságnak a Szerződés 107. 

és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal való 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendeletével (a továbbiakban: 

Rendelet) összhangban, az alábbi feltételeknek megfelelően használhatja fel: 

 

a) a támogatás célja: összhangban a Rendelet 54. cikk (2) bekezdésével az Mktv. 12. § 

(3) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység támogatása, a 12/A. § (1) bekezdés a) 

pontjában és a 12/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint; 
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b) támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás;  

c) a támogatás maximális mértéke: az Mktv. 31/D. § (3) bekezdésében, és 12. § (10) 

bekezdésében meghatározottak szerint 

d) a támogatás maximális mértéke több forrásból igényelt állami támogatás esetében: a 

Rendelet 54. cikk (8) bekezdésében, az Mktv. 12. § (4) bekezdésében és 13. § (1)-(4) 

bekezdésében meghatározottak szerint 

e) a kedvezményezettek köre: összhangban a Rendelet 54. cikk (2) bekezdésével, az 

Mktv. 14. § (1) bekezdésében és 28. §-ában  meghatározottak szerint; 

f) az elszámolható költségek köre: az Mktv. 31/E-31/F. §-ában meghatározottak szerint; 

g) a támogatás nyújtását kizáró feltételek: összhangban a Rendelet 54. cikk (9)-(10) 

bekezdésével, az Mktv. 14. § (3)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint; 

h) nem nyújtható támogatás a Rendelet 1. cikk (2)-(5) bekezdésében foglalt 

tevékenységekhez; 

i) csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kedvezményezett még a projekt 

megkezdése előtt benyújtotta a Rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét, az Mktv. 31/B. § (1)-

(4) bekezdésében meghatározottak szerint; 

j) a Rendelet 8. cikkével összhangban azonos vagy részben azonos azonosítható 

elszámolható költségek esetén a Rendelet szerinti támogatás abban az esetben 

halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 

állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az 

Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 

intenzitás túllépéséhez. A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek 

esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból 

származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – 

függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi 

forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós 

állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási 

összeget; 

k) támogatási eljárás: az Mktv. 5. Címe alatt meghatározottak szerint 

l) a támogatási program hatálya 2019. december 31-ig tart 

 

III. Letéti megállapodás  

 

3.1 Az MNF letétet csak az Mktv. 31/D. § (7) – (12) bekezdéseiben foglalt rendeltetéssel 

vehet át; semmis minden olyan megállapodás, amely az MNF-et a letét hasznosítására vagy 

egyéb gazdasági felhasználásra hatalmazza fel.  

 

3.2 A letét letéti számlára való befizetésének költségei a letevőt, a letéti számláról való 

kifizetés költségei MNF-et terhelik.  

 

3.3 A letét őrzéséért, a letét kezeléséért az MNF az Mktv.-ben meghatározott díjat számít fel, 

amelynek megfizetése a Kedvezményezettet terheli. A díjat az MNF a Kedvezményezett 

részére a felszámított díjról számlát állít ki, melyet Kedvezményezett a számlán feltüntetett 

határidőig kell megfizessen. A MNF a letét után kamatot nem fizet.  
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IV. A letét átvétele  

 

4.1 A letétet az MNF a támogatási megállapodásban meghatározott, a kincstárnál vezetett 

számlájára történő átutalással fogadhatja el.  

 

4.2 Az 1. pont 1.1. a) pont szerinti letéti összeg letéti számlára való jóváírását követő 5 banki 

napon belül az MNF értesíti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát (a 

továbbiakban: Hivatal), amely kiadja a letevő részére a Tao. tv. 22. § 2. pontja szerinti 

támogatási igazolást, amely alapján a letevő a Tao tv. 22. § (3) bekezdése szerinti 

adókedvezményt érvényesítheti.  

 

V. A letét kezelése  

 

5.1 A letétet az MNF 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 letétet a letevő végleges rendeltetéssel utalja át, vissza 

nem követelhető, de a letét nem képezi az MNF tulajdonát. 

 

5.2 Az MNF a letéti számlán kezelt pénzösszeg terhére az Mktv. szerint közvetlen 

támogatásban vagy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: 

MTVA) által nyújtott támogatásban is részesülő filmalkotások közvetett támogatására, 

legfeljebb a Hivatalnak 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. 

 

VI. A letét kifizetésének szabályai  

 

6.1 A letéti számlára érkezett támogatás kifizetését a filmelőállító, illetve a filmgyártó 

vállalkozás akkor kérheti az MNF-től, ha a Hivatal által a filmalkotás adott gyártási időszaka 

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

emelkedett és támogatási megállapodást még nem kötött.  

 

6.2 A letéti számláról történő kifizetés – kivéve az 5.2. pontban említett tartalék felhasználását 

– az Mktv. 31/D. § (10) bekezdésének megfelelően kizárólag az Mktv. 31/C. § (1) szerinti 

határozat jogerőre emelkedésének sorrendjében történhet. Az 5.2. pontban említett tartalékot 

az MNF a Hivatal által a tartalékképzéssel érintett filmalkotás adott gyártási időszaka 

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

emelkedését követően fizetheti ki. 

 

6.3 A kifizetés a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás MNF részére benyújtott 

kérelme alapján történik, a letéti számlán rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, az Mktv. 

31/D. § (10) bekezdése szerinti sorrendben. A kifizetést az MNF a kérelem kézhezvételét 

követő 5 banki napon belül kezdeményezi a kincstárnál. 

 

6.4 Ha a letéti számlán rendelkezésre álló keretösszeg – az Mktv. 31/D. § (11) bekezdésben 

hivatkozott tartalékot nem számítva – teljes mértékben felhasználásra kerül, az 6.3 

bekezdésben foglalt elintési határidő megszakad, és az MNF a támogatások kifizetését a letéti 

számlára pótlólagosan befizetett támogatások beérkezését követően folytatja.  
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VII. A letét feletti rendelkezés 

 

A letéti számla felett az MNF Vezérigazgatója, és a Pénzügyi Igazgató együttes aláírása 

szükséges. 

 

VIII. 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.  

 

IX. A letéti nyilvántartás  
 

Az MNF köteles a letétekről nyilvántartást vezetni. A letéti nyilvántartást, továbbá a letéti 

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

a 368/2011. Kormányrendelettel 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. 

 

X. Értelmező, vegyes és hatálybaléptető rendelkezések  
 

Jelen szabályzat 2012. december 17. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos.   

 

Utolsó módosítása: 2015. március 13. 

 

 

 

 

 

 


