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II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi KönyvtárNév:

A Magyar Művészeti Akadémia (székhely: 1051 Budapest Vigadó tér 2., képviseletre jogosult: Vashegyi György
elnök), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 101., levelezési cím: 1368 Budapest Pf. 242., adószám: 15795506-2-41,
képviselő: Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 1.melléklet XXXIV. fejezet Magyar Művészeti Akadémia Pályázati alapok elnevezésű fejezeti
kezelésű előirányzat (államháztartási azonosítója: 303491) terhére támogatást nyújt

I. Előzmények

2. A Kedvezményezett pályázatot nyújtott be a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetett, MMA-21-P
kódszámú pályázati felhívásra, mely 0202-MMA-21-P azonosító számon nyilvántartásba vételre került.

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére.

1. Támogató – az MMA törvényben rögzített – közfeladatként ellátott tevékenységével összefogja a magyar
művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőit. Elősegíti a magyar és az egyetemes kultúra
értékeinek érvényesülését, megóvását, új értékes alkotások megszületését; hozzájárul a magyar művészeti
hagyomány gondozásához és közkinccsé tételéhez; segíti a művészetoktatást, a művészképzést és a
művészeti tárgyú tudományos tevékenységet. Pályázatok kiírásával ösztönzi a hazai művészeti életet;
támogatja a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülését. Felolvasó ülések, kiállítások, zenei rendezvények,
szakmai találkozók, konferenciák és viták megrendezésével fórumot teremt a hazai művészeti élet számára.
Támogatja az új összefüggéseket feltáró munkákat, illetve a szaktudományos és ismeretközlő kiadványok
megjelentetését.

II. A támogatás célja, forrása, összege

3. A Támogató döntése alapján 500 000 Ft, azaz Ötszázezer forint összegű támogatást nyújt a
Kedvezményezett részére „Pilinszky 100” támogatási cél megvalósításához az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), és „A Magyar Művészeti Akadémia támogatásaihoz
kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek”-ben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint, az alábbi
döntési kikötés figyelembevételével: Nincs kikötés.
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III. A támogatás folyósítása

5. A támogatott tevékenység kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 082030

7. A Támogató a támogatást vissza nem térítendő támogatásként, támogatási előleg formájában, egy
összegben, utólagos elszámolási kötelezettség mellett utalja a Kedvezményezett által megjelölt
bankszámlaszámra, a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 napon belül, feltéve, hogy
Kedvezményezettel szemben a Pályázati kiírásban megjelölt feltételek változatlanul fennállnak.

9. A Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben
foglaltaknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítani.

V. A beszámolási kötelezettség

10. A Kedvezményezett a támogatást a 2021.01.01. - 2021.12.31. közötti időszakban (a továbbiakban:
megvalósítási időszak), a 3. pont szerinti támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült és
igazoltan e célra fordított, a támogatói okirat mellékletét képező – egyben az Elektronikus Pályázati Rendszerben
rögzített – költségtervben feltüntetett elszámolható költségek kiegyenlítésére használhatja fel. A támogatás
terhére csak azon elszámolható költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, amelyek kiállítási
dátuma és teljesítési időpontja a megvalósítási időszak időtartamára esik, továbbá amelyek pénzügyi teljesítése
a szakmai és pénzügyi beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) benyújtására nyitva álló határidő végéig
megtörténik.

11. Ha a támogatói okirat kiadását követően válik indokolttá a költségterv módosítása, a támogatói okiratot
abban az esetben kell módosítani, ha a Kedvezményezett a költségterv költségnemeiben soronként 10%-ot
meghaladó mértékben kíván módosítani.

12. Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a támogatási időszakot követően köteles beszámolni. A
beszámoló beküldésének határideje: a támogatói okiratban rögzített támogatási időszakot követő 15. nap. A
beszámolót 1 példányban kell benyújtani Támogató részére. A beszámolót a „Segédlet a Magyar Művészeti
Akadémia 2020. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások
szakmai és pénzügyi elszámolásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Elszámolási útmutató) rögzített
szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell összeállítani. A Támogató honlapján közzétett Elszámolási
útmutató a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi.

13. A Kedvezményezett a támogatás fel nem használt részét legkésőbb a beszámoló benyújtására
meghatározott határidő utolsó napjáig köteles – a támogatói okirat számára történő hivatkozással – egy
összegben visszautalni a Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett, 10023002-00319377-50000005 számú
Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A keletkezett maradvány visszautalásáról a
beszámolóban a Kedvezményezett nyilatkozni köteles.

14. Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletezettséggel és dokumentáltan tartalmaznia
kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, a megvalósult
program részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait, technikai paramétereit (helyét, idejét,
résztvevői, látogatói és közreműködői létszámát). A szakmai beszámoló részét képezik a programmal
kapcsolatos dokumentumok (szórólapok, plakátok, az eseményről a sajtóban megjelent írások másolatai,
legfeljebb 5 db fotó, audiovizuális felvétel, jutalomkönyvek átvételi listája stb.). Kedvezményezett köteles a
szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg a projekt megvalósítása során készült kiadványból 5 példányt a
Támogató részére térítésmentesen megküldeni.

15. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére jogosult személy aláírásával kell ellátni és az
eredményt – amennyiben arra alkalmas – tárgyiasult formában a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell.

16. A beszámoló határidejének elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, 10
napos határidő kitűzésével, egy alkalommal, teljesítésre vagy a hiányok pótlására szólítja fel a
Kedvezményezettet. A hiánypótlási határidő elmulasztása a támogatás rész-, vagy teljes összegű
visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után.

17. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a jelen dokumentumban vállalt valamennyi
kötelezettség teljesült.

18. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás, a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása, illetve a támogatói okiratban, vagy az ÁSZF-ben meghatározott bármely kötelezettség
megszegése esetén a Támogató jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, a Kedvezményezett pedig
köteles a támogatás összegét, vagy annak meghatározott részét visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

8. Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban és az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeinek esetleges
megszegéséből eredő visszafizetési kötelezettségének biztosítása céljából köteles fizetési számlájára
vonatkozó beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazást benyújtani Támogató részére, mely a
támogatás folyósításának feltétele.

4. A támogatás forrása a központi költségvetés XXXIV. MMA fejezet Pályázati alapok elnevezésű fejezeti
kezelésű előirányzata.

A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 303491

6. Az utalás devizaneme: magyar forint (HUF)

IV. A támogatás felhasználása
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VI. Nyilvánosság

20. A Kedvezményezett köteles a támogatási időszak alatt megvalósuló támogatott rendezvénnyel, eseménnyel
kapcsolatos médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót a tamogatas@mma.hu és a sajto@mma.hu
elektronikus levélcímen az esemény előtt legalább 15 nappal tájékoztatni, továbbá e rendezvények tervezésénél
és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató ezt igényli – az MMA Titkársága sajtó- és PR szakembereivel
együttműködni.

12. Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a támogatási időszakot követően köteles beszámolni. A
beszámoló beküldésének határideje: a támogatói okiratban rögzített támogatási időszakot követő 15. nap. A
beszámolót 1 példányban kell benyújtani Támogató részére. A beszámolót a „Segédlet a Magyar Művészeti
Akadémia 2020. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások
szakmai és pénzügyi elszámolásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Elszámolási útmutató) rögzített
szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell összeállítani. A Támogató honlapján közzétett Elszámolási
útmutató a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi.

13. A Kedvezményezett a támogatás fel nem használt részét legkésőbb a beszámoló benyújtására
meghatározott határidő utolsó napjáig köteles – a támogatói okirat számára történő hivatkozással – egy
összegben visszautalni a Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett, 10023002-00319377-50000005 számú
Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A keletkezett maradvány visszautalásáról a
beszámolóban a Kedvezményezett nyilatkozni köteles.

14. Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletezettséggel és dokumentáltan tartalmaznia
kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, a megvalósult
program részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait, technikai paramétereit (helyét, idejét,
résztvevői, látogatói és közreműködői létszámát). A szakmai beszámoló részét képezik a programmal
kapcsolatos dokumentumok (szórólapok, plakátok, az eseményről a sajtóban megjelent írások másolatai,
legfeljebb 5 db fotó, audiovizuális felvétel, jutalomkönyvek átvételi listája stb.). Kedvezményezett köteles a
szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg a projekt megvalósítása során készült kiadványból 5 példányt a
Támogató részére térítésmentesen megküldeni.

15. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére jogosult személy aláírásával kell ellátni és az
eredményt – amennyiben arra alkalmas – tárgyiasult formában a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell.

16. A beszámoló határidejének elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, 10
napos határidő kitűzésével, egy alkalommal, teljesítésre vagy a hiányok pótlására szólítja fel a
Kedvezményezettet. A hiánypótlási határidő elmulasztása a támogatás rész-, vagy teljes összegű
visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után.

17. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a jelen dokumentumban vállalt valamennyi
kötelezettség teljesült.

18. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás, a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása, illetve a támogatói okiratban, vagy az ÁSZF-ben meghatározott bármely kötelezettség
megszegése esetén a Támogató jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, a Kedvezményezett pedig
köteles a támogatás összegét, vagy annak meghatározott részét visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

21. A jelen támogatói okirat a Kedvezményezettel való közlésének napján lép hatályba. Ha a támogatói
okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igényben meghatározott feltételtől és a
Kedvezményezett a támogatói okirat közlését követő 5 napon belül (annak elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról) nem nyilatkozik, akkor a támogatói okirat e határidő leteltét követő napon lép hatályba.

22. A jelen támogatói okiratban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a
támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező, a www.mma.hu honlapon közzétett Általános Szerződési
Feltételek, az Elszámolási útmutató, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen az Áht., az Ávr.–
rendelkezései az irányadók.

23. A Támogató és a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban
tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

A jelen támogatói okirat elektronikus úton kerül továbbításra a Kedvezményezett részére, továbbá az
elektronikus rendszerben kerül tárolásra.

19. A Kedvezményezett – amennyiben rendelkezik honlappal – a honlapja nyitóoldalán, valamint média
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon és az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon köteles
a Támogató teljes nevének, hivatalos honlapjáról letölthető arculati elemeinek és grafikai logójának, valamint a
Magyar Művészeti Akadémia támogatása tényének az alábbiak szerint történő feltüntetésére. E kötelezettség a
szerződéskötést követően kezdődik és a beszámoló elfogadásáról szóló értesítés átvételét követő 1 évig áll
fenn.

„A(z) Pilinszky 100 szakmai program megvalósítását 2020. évben

a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.”

VII. Záró rendelkezések
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21. A jelen támogatói okirat a Kedvezményezettel való közlésének napján lép hatályba. Ha a támogatói
okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igényben meghatározott feltételtől és a
Kedvezményezett a támogatói okirat közlését követő 5 napon belül (annak elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról) nem nyilatkozik, akkor a támogatói okirat e határidő leteltét követő napon lép hatályba.

22. A jelen támogatói okiratban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a
támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező, a www.mma.hu honlapon közzétett Általános Szerződési
Feltételek, az Elszámolási útmutató, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen az Áht., az Ávr.–
rendelkezései az irányadók.

23. A Támogató és a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban
tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

A jelen támogatói okirat elektronikus úton kerül továbbításra a Kedvezményezett részére, továbbá az
elektronikus rendszerben kerül tárolásra.
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