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L
Bevezetés
A Magyar Mozgókép Közalapítvány (továbbiakban: M M K ) az Alkotmány 35. § (1)
bekezdésének f) pontja alapján a kulturális fejlesztéssel összefüggő állami feladatok
megvalósításának elősegítésére, ezen belül a nemzeti kulturális örökség miniszterének
feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX.30) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésének
a) és d) pontja alapján - a nemzeti és egyetemes kulturális örökség részét képező hazai
mozgóképkultúra megóvására, tudományos feltárására és közkinccsé tételére, továbbá
az audiovizuális művészeti alkotó munka állami támogatására irányuló közfeladatok
ellátásának folyamatos biztosítására létrehozott, a közhasznú szervezetekről szóló
1997,évi C L V I . törvény 5. és 26.§ c) bekezdés 5. pontja szerinti, kiemelkedően
közhasznú kulturális tevékenységet végző szervezet.
Az M M K alapítói a 2009. év decemberében megtartott Alapítói Értekezleten három év
időtartamra megválasztották a kuratórium új tagjait, elnökét és ennek megfelelően
módosították az M M K Alapító Okiratát. Az M M K Alapító Okiratának módosítása
2010. április 28-án jogerőre emelkedett.
A hivatalba lépő Kuratóriumnak szüksége van az M M K általános jogszabályi
megfelelőségének
vizsgálatára,
a hatályban
lévő
szerződések
és
egyéb
kötelezettségvállalások jogi áttekintésére, különös tekintettel az M M K jogszerű
működése, a jövőbeni kötelezettségei illetve jogai, érdekei védelmét szolgáló
biztosítékok és jogosultságok feltérképezésére.

ÍL
Az átvilágítási feladat meghatározása,
az átvilágítás rövid ismertetése
A Kuratórium Irodám részére adott megbízást arra, hogy az M M K jogi átvilágítását
végezze el a jogi természetű kockázatok felmérése érdekében, az M M K működése jogi
feltételrendszerének
megismerése
és
az
erre
vonatkozó
dokumentumok
áttanulmányozása alapján.
Az MMK-val kötött megbízási szerződés szerint, a jelen Jelentés mellékletét képező
iratjegyzékben felsorolt dokumentumok alapján, az MMK-val és az általa kötött
szerződésekkel kapcsolatban a jogi átvilágítás megtörtént, mely vizsgálat eredménye
jelen Jelentésben került összefoglalásra.
A Jelentés elkészítésénél arra törekedtem, hogy a rendelkezésemre álló idő alatt a
lehető legteljesebb körűen ismertessem az M M K működésével összefüggésben
megkötött szerződéseit, annak érdekében, hogy a Kuratórium tagjai számára a
szerződés-állomány egy dokumentumba foglalva áttekinthető legyen.
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Kiemelendő, a Jelentés kizárólag az újonnan megválasztott K u r a t ó r i u m hivatalba
lépése, azaz 2010. április 28. napja előtti időszakra vonatkozó jogi szempontból
releváns elemzéseket tartalmaz.
A támogatási
foglalkozik.

szerződések

bemutatásával

külön

okiratba

foglalt

jelentés

Nem képezték vizsgálat tárgyát:

-

az M M K (ingó, ingatlan) vagyona - annak értékelése - és pénzügyi helyzetének
megítélése, illetve vizsgálata,
az adózással kapcsolatos, illetve pénzügyi, könyveléssel,
vagyonértékeléssel és üzleti előrejelzéssel kapcsolatos kérdések,

marketinggel,

-

a rendelkezésre bocsátott szerződések és egyéb iratok üzleti feltételeinek,
valamint a támogatási szerződések és egyéb filmszakmai tárgyú döntések alapját
képező feltételek elemzése,

-

a visszatérítendő támogatási szerződésekből, valamint egyéb bármely más
felmondott, vagy egyéb módon megszűnt támogatási szerződésekből folyó,
támogatottat terhelő, nem teljesített visszatérítési kötelezettségekből folyó
követelések, valamint az M M K - t bármely egyéb más jogviszonyból eredően
illető követeléseinek értékelése,

-

az MMK-val szemben - az átadottakon kívüli dokumentumokon alapuló követelések értékelése,

-

a vizsgált szerződésekben kikötött ellenérték összegszerűségének minősítése.

A jogi audit nem
vizsgálatára sem.

terjedt ki az M M K tulajdonában

lévő gazdasági

társaságok

Kiemelendő, hogy a jogi átvilágítás kizárólag az M M K titkársága által rendelkezésre
bocsátott dokumentáció jogi elemzésén alapul.
A Jelentésben található olyan hiányosságokért, illetve pontatlanságokért, amelyet az
okozott, hogy bizonyos iratok a titkárság által nem kerültek átadásra az Irodámat
felelősség nem terheli.
A Jelentés során a rendelkezésre bocsátott iratok, információk teljessége, illetve
pontossága ellenőrzésre nem került.
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A Jelentés elkészítése körében abból a feltételezésből indultam kí, hogy
•
•
•
•

a rendelkezésemre bocsátott iratok, információk pontosak, hatályosak és teljes
körűek,
az átadott másolatok az eredeti iratokkal megegyeznek,
a szerződéseket aláíró felek a szerződések rendelkezéseit nem szegték meg,
illetve a szerződések megszegését nem helyezték kilátásba,
nem került olyan irat visszatartásra, illetve nincsenek olyan fel nem tárt szóbeli
megállapodások, melyek jelentősen eltérően befolyásolhatnák a jelen Jelentésbe
foglalt megállapításokat.

A
jogi
átvilágításban
foglaltak
alátámasztására
szükséges
az M M K
Titkárságvezetőj ének büntetőjogi és teljes anyagi felelőssége tudatában tett
nyilatkozata, melyben - többek között - kijelenti, hogy az átadott iratok alapján az
információk teljes körnek, hitelesek és pontosak, naprakészek és valósak, a másolati
iratok megegyeznek az eredetiekkel, az átadott iratokon szereplő aláírások a megfelelő
képviseleti joggal rendelkező személyektől származnak, illetve az átadott iratokon kívül
nem létezik olyan szóbeli, írásbeli, illetve ráutaló magatartással létrejött megállapodás,
egyoldalú kötelezettség vállalás, hatósági,- illetve bírósági határozat, amely az MMK-ra
2010. április 28. napját követően bármilyen kötelezettséget írna elő, vagy hátrányos
következményekkel járna.
A nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy a fentiekben meghatározott iratokban
foglaltakon túlmenően nincs tudomása olyan tényről, körülményről, vagy jelenlegi
illetve jövőben fenyegető hatósági, bírósági vagy más eljárásról, mely az MMK-ra
nézve kötelezettséget írna elő, vagy hátrányos következményekkel járna.
Az átadott dokumentumok minden lényeges tekintetben valósághűen és teljes körűen
mutatják be az M M K tevékenységét, működését és jogi helyzetét, nincs olyan
hozzáférhetővé nem tett információ, amely az M M K jogi helyzetének megítélésében
hátrányos változást eredményezhet, ezért nem teszi lehetővé az M M K jelenlegi
állapotának tárgyilagos megítélését.

III
M M K tevékenységét érintő jogi helyzet rövid elemzése
A Magyar Mozgókép Közalapítvány a Fővárosi Bíróságon nyilvántartásba vett, a
Magyar Köztársaság Kormánya és a jogelőd, a mozgóképszakmai szervezetek
részvételével alapított Magyar Mozgókép Alapítvány által határozatlan időre
létrehozott, kiemelkedően közhasznú, kulturális tevékenységet végző szervezet, amely
az Alkotmány 35.§.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott kormányzati
közfeladatokat lát el.
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Az M M K működése során alkalmazandó legfontosabb jogszabályok és jogi
normák:
•
•
•
•
•
•
•

a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVL törvény (Ksztv.)
a mozgóképről szóló 2004. évi I I . törvény (Mktv.)
a Kormány 2314/1997. (X.8.) sz. határozata
a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi X X I I . törvény (Mt.)
M M K Alapító Okirat

A mozgóképről szóló 2004. évi I I . törvény 8.§ (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a
Magyar Mozgókép Közalapítvány az e törvényben meghatározott alapelvek szerint
végzi az állami költségvetésben meghatározott forrás elosztását.

A mozgóképről szóló 2004. évi I I . törvény 8.§ (4) bekezdés alapján az M M K feladatai
különösen:
•
•

•
•
•

a juttatott állami költségvetési forrás, valamint ez egyéb forrásokból származó
bevételek elosztási rendszerének működtetése,
pályázati elvek kidolgozása, különös tekintettel a pályázók esélyegyenlőségére,
a pályázatok egyértelműségére, átláthatóságára és összehasonlíthatóságára,
illetve a következőkben felsoroltakra:
- a magyar filmművészet és filmipar folyamatos jelenlétének biztosítása a hazai,
az európai, valamint az Európán kívüli filmpiacon,
- a magyar és egyetemes filmkultúra magyarországi terjesztésének elősegítése,
- a mozgóképalkotások megőrzésének és védelmének támogatása,
-a mozgóképszakmán belüli képzések és tudományos tevékenységek
támogatása,
a támogatás odaítélésétől kezdődően a filmalkotások elkészültének, valamint az
egyéb támogatott célok megvalósulásának folyamatos felügyelete és ellenőrzése,
a mozgóképszakma nemzetközi képviselete, a nemzetközi kapcsolatok ápolása,
a határon túli magyar filmművészet támogatása, folyamatos jelenlétének
elősegítése a hazai, az európai, valamint az Európán kívüli filmpiacon.

A hatályos Alapító Okirat rögzíti, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVL törvény 5. §-a és 26. § c) 5. pontja szerinti céljai az alábbiak:
•
•
•

•
•
•

a mozgóképalkotások létrejöttét és a mozgóképkultúra terjesztését szolgáló célok
a mozgóképalkotások megőrzését és védelmét szolgáló célok
a mozgóképszakmai tevékenység feltételeinek és infrastruktúrájának javítását,
továbbá a mozgóképszakmában dolgozók szociális biztonságának elősegítését
szolgáló célok
a mozgóképkultúra fenntartását és megújulását szolgáló célok
a mozgóképkultúra és a mozgóképszakma képviseletét szolgáló célok
egyéb célok
6
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M M K igazgatását, kánvítását, működését szabályozó
hatályos belső szabályzatok
A mozgóképről szóló 2004. évi I I . törvény (a továbbiakban: Mktv.)
8.§ (8)
bekezdésének kőgens rendelkezése szerint, a szervezeti és működési szabályzat,
támogatási szabályzat, illetve a vagyonkezelési szabályzat által szabályozott kérdések
körét az M M K alapító okiratában kell meghatározni.
Az M M K alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, támogatási
szabályzatának, illetve a vagyonkezelési szabályzatának, valamint a működését
meghatározó egyéb dokumentumoknak meg kell felelniük a törvény rendelkezéseinek.
A hatályos Alapító Okirat X V . 1-3. pontja a törvénynek megfelelően meghatározza
azon kérdések körét, amelyeket nevezett szabályzatoknak kötelezően tartalmazniuk kell.

1. Szervezeti és Működési

Szabályzat

A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapító Okiratnak
megfelelően tartalmazza:
a közalapítvány adatait;
b) a közalapítvány szerveinek megnevezését, valamint feladataik meghatározását;
c) a Kuratórium tagjainak jogait és kötelezettségeit, a Kuratórium kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyeket, a Kuratórium működésére vonatkozó szabályokat,
valamint a Kuratórium elnökének feladatait;
d) a szakkollégiumok szakterületeit és a működésükre vonatkozó rendelkezéseket;
e) az Ellenőrző Bizottság működésére vonatkozó szabályokat;
f) a könyvvizsgáló feladatait;
g) a közalapítvány munkaszervezetére vonatkozó szabályokat;
h) a közalapítvány működési rendjére vonatkozó szabályokat.

2. Támogatási

Szabályzat

Az Mktv 8.§(5) bekezdés szerint a Közalapítvány a törvényben meghatározott pályázati
és támogatási elvek, illetve feltételek érvényesülését biztosító szabályokat az alapító
okiratában, illetve a támogatási szabályzatában állapítja meg. A Közalapítvány
általános pályázati és támogatási feltételeit, valamint a támogatások elosztásának
mechanizmusát meghatározó támogatási szabályzatot a kultúráért felelős miniszter
hagyja jóvá, és azt a Kulturális Közlönyben közzéteszi.
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A hatályban lévő, a k u l t ú r á é r t felelős miniszter által jóváhagyott Támogatási
Szabályzat az Alapító Okiratnak megfelelően tartalmazza:
a) a támogatási rendszer közalapítvány által történő működtetésének alapelveit;
b) a közalapítvány által nyújtott támogatások típusait, annak meghatározását, hogy az
Mktv. 12. §-ának (3) bekezdésében megállapított mozgóképszakmai tevékenységek
céljára milyen típusú támogatás nyújtható, továbbá a szelektív, a normatív és a
strukturális támogatás, valamint az egyedi támogatás nyújtásának feltételeit;
c) a vissza nem térítendő támogatások mértékének meghatározását;
d) a visszatérítendő támogatásokra vonatkozó szabályokat;
e) a támogatásra jogosult, illetve a támogatásból kizárt személyek körét;
f) a támogatások odaítélésében részt vevő szervek megnevezését, valamint a
döntéshozatal szabályait;
g) a pályázat lebonyolítására vonatkozó szabályokat, továbbá a pályázati díj
megállapítását;
h) a támogatási szerződés megkötésére, teljesítésére és megszűnésére vonatkozó
szabályokat;
i) a támogatási összeg felhasználásáról való elszámolással, továbbá a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatos rendelkezéseket.
A Támogatási Szabályzat rendelkezései megfelelnek az Mktv. által megfogalmazott
céloknak, elveknek, valamint a vonatkozó jogszabályi
előírásainak.

3. Vagyonkezelési

Szabályzat

A hatályos Vagyonkezelési
tartalmazza:
a)
b)
c)
d)

a közalapítvány
a közalapítvány
a közalapítvány
a közalapítvány

A Vagyonkezelési
rendelkezéseinek.

Szabályzat

az

Alapító

Okiratnak

megfelelően

vagyonának szerkezetét, valamint működtetésének célját;
vagyona feletti döntési jogkörök rögzítését;
befektetéseire vonatkozó biztonsági szabályokat;
befektetéseinek értékelésére vonatkozó szabályokat
Szabályzat

tartalma megfelel az Mktv. a Ptk. és a Ksztv. vonatkozó

4. Kontrolling Szabályzat
A Kontrolling Szabályzat kötelező tartalmi elemeit az Alapító Okirat nem határozza
meg. Jogszabályi megfelelősségének megállapításához azt szükséges vizsgálni, hogy a
filmszalmai Projectek értékelési rendszere, a szakmai ellenőrzés és elszámoltatás
részletes szabályai megfelelnek-e az Mktv. által meghatározott elveknek.
A Kontrolling Szabályzat az Mktv. által megfogalmazott célokat szolgáló,
kidolgozott szabályokat tartalmaz.

részletesen
8
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Szabályzatok nyilvánosság számára történő közzététele
Az Alapító Okirata 2. 1 pontjában írtaknak eleget téve az M M K honlapján mindenki
számára hozzáférhető - a hatályos Alapító Okirat mellett - az M M K Szervezeti és
Működési Szabályzata, Vagyonkezelési Szabályzata, a Kontrolling Szabályzata és
Támogatási Szabályzata.

5. Iratkezelési Szabályzat

Közbeszerzési

Szabályzat

A nyilvánosság számára közzétett Szabályzatokon kívül átvizsgálásra került az M M K
Iratkezelési Szabályzata és Közbeszerzési Szabályzata.

Megjegyzés:

A Közbeszerzési Szabályzat megalkotása óta a közbeszerzésről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény több alkalommal módosult, így a
változásoknak
megfelelően
szükséges
volna a
szabályzat
aktualizálása.

Összefoglalva:
általánosságban
megállapítható,
hogy a vizsgált szabályzatok
(a
Közbeszerzési Szabályzatra vonatkozó megjegyzés figyelembe vételével) megfelelnek,
mind az Alapító Okirat, mind a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott céloknak,
elveknek és azok kötelező előírásainak.

6. Vizsgálat alá nem yont szabályzatok, Adatkezelési Szabályzat

hiánya

A Szervezeti és Működési Szabályzat függeléke szerint az M M K az alább felsorolt
további szabályzatokkal is rendelkezik, melyek nem kerültek átadásra, így nem
képezték vizsgálat tárgyát:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Belső Ellenőrzési Szabályzat
Belső Ellenőrzési Kézikönyv
Számviteli Politika és mellékletei (Számlarend, Számlatükör, Eszközök és
Források Értékelési Szabályzata, Bizonylati Szabályzat, Bizonylati Album,
Leltározási Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, Pénzügyi Szabályzat)
Irattári Szabályzat
Forintpénztár Pénzkezelési Szabályzat
Munkavédelmi Szabályzat
Tűzvédelmi Szabályzat
Külföldi Utazás és Kiküldetés Elszámolásának Szabályai
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Kérdésemre a Titkárság képviselője úgy nyilatkozott, hogy az MMK-nak nincs
hatályos Adatkezelési Szabályzata. Az Alapító Okirat 5.2. pontjában rögzítettek szerint
e szabályzat rendelkezik az iratokba való betekintés módjáról.
Az Alapító Okirat 5.2. pontja szerint:
A közalapítvány a működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés jogát
- a közhasznúsági jelentés kivételével - a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek és az e törvény alapján
készített adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a közalapítvány
titkárságán, a titkárság vezetőjével előre egyeztetett időpontban, a titkárság dolgozója
jelenlétében biztosítja.

Javaslat:

Kuratórium alkotássá meg és fogadja el a jogszabályoknak
és az
Alapító Okiratnak megfelelő Adatkezelési
Szabályzatot,
az
adatok kezelése és iratokba való betekintés rendje részletes
szabályainak megalkotása
érdekében.

v,

MMK igazgatását irányítását működését szabályozó hatályos
belső előírások, utasítások

A Titkárságtól kapott információ alapján az MMK-nál az elmúlt három évben belső
előírások, utasítások nem voltak hatályban.
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Az M M K közcélú tevékenységéhez juttatott mindenkori
költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásról szóló
hatályos megállapodás
Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal 495/2007. számon kötött jelenleg hatályos
mozgóképszakmai támogatási szerződés 2007. január 22. napján jött létre.
Az alapszerződés aláírását követőt időszakban módosítására három, alkalommal került
sor.
Az O K M 355-1/2010. számú, 2010. év február hó 8. napján kelt legutóbbi módosítás és
a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelenleg hatályos támogatási szerződés
főbb rendelkezései az alábbiakban kerülnek ismertetésre:
Az Európai Bizottság, összhangban saját támogatási programjával, Magyarország
filmszakmai támogatási programját 2013. december 31-ig fogadta el, ezért Felek annak
érdekében, hogy a magyarországi filmtámogatási rendszer az Európai Bizottság
határozatának megfelelően folyamatosan biztosítva legyen, a támogatási szerződés
időbeli hatályát a filmtámogatási program időbeli hatályához igazították, így a
szerződés hatálya 2013. december 31. napjáig tart.
A szerződés keretében, az abban meghatározott feltételek mellett Támogató középtávú
pénzügyi támogatást nyújt az M M K számára meghatározott filmszakmai tevékenységek
támogatására az alábbiak szerint:
2010.
2011.
2012.
2013.

évben
évben
évben
évben

5,120 M r d Ft
6,562 M r d Ft
7,088 M r d Ft
7,997 M r d Ft

mely összegekből működési célra 2010. évig a támogatási összeg 8%-a - a
konszolidációs
kötelezettségállomány
csökkentésének
célj ára,
konszolidációs
keretösszegenként 2010. évben a támogatási összeg 10%-a - 2011. és 2012. évben 600¬
600 millió forint, 2013-ban 566 millió forint használható fel.
Konszolidációs kötelezettségállomány: banki finanszírozású támogatásokra kötött
hitelszerződésekből és hitelhosszabbítások során létrejött, lejárati idejében módosított
hitelszerződések állománya.
Banki finanszírozású támogatásnak minősül az M M K által támogatott, produkciót
finanszírozó banknak kiutalt, a produkciót megillető támogatási összeg.
A konszolidációs keretösszeg az adott tárgyévi támogatási összegből kötelezően a
konszolidációs kötelezettségállomány csökkentésére fordítandó és elszámolandó
összeget jelent.
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A támogatás összege nem tartalmazza az M M K által levonásba helyezett vagy másra
áthárított ÁFA-t.
A támogatási összegek folyósítása:
-

március 15-ig
június 15-ig
szeptember 15-ig
december 15-ig

30%
30%
20%
20%

A
támogatás
nyújtásának
feltétele,
kötelezettségállománya nem haladja meg:
-

2010. december
2011. december
2012. december
2013. december

31-i állapot
31-i állapot
31-i állapot
31-i állapot

szerint
szerint
szerint
szerint

hogy

az

MMK

konszolidációs

a 2,20 Mrd forintot,
a 1,70 Mrd forintot,
a 1,20 Mrd forintot,
a 700 millió forintot.

E feltételek megsértése esetén - azok teljesítéséig - a támogatási összegek folyósítása
felfíiggesztésre kerül.
Hangsúlyozandó, hogy a szerződés a 2013.12.31-ig tartó időbeli hatálya ellenére nem
biztosít változatlan feltételeket, a szerződés úgy rendelkezik, hogy a támogatási
szerződést minden év január 31-ig, első ízben 2011.01.31-ig felülvizsgálják, és külön
megállapodást kötnek.
A támogatás felhasználása kizárólag rendeltetésszerűen (hatályos jogszabályoknak,
M M K Támogatási Szabályzatának, a szerződésben meghatározott filmszakmai
céloknak és a benyújtott költségtervnek megfelelően) történhet.
A hatályos
támogatási
szerződés
részletesen tartalmazza
a támogatások
felhasználásának ellenőrzésére, beszámolási kötelezettségre vonatkozó kógens
szabályokat, M M K egyéb kötelezettségeire, úgyszintén az Támogató elállási,
felmondási, és támogatás visszavonási joga gyakorlásának feltételeire vonatkozó
rendelkezéseket.

Hatályos tartós együttműködési megállapodások

A jogi áttekintéshez az M M K Titkársága a következőkben felsorolt partnerekkel kötött
együttműködési szerződések dokumentációit bocsátotta rendelkezésemre:
1. Magyar Televízió
2. Duna Televízió
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A konkrét megállapodásokba foglalt kötelezettség vállalások részletezése az alábbi 1-2.
pontban kerül kifejtésre:

1- Masvar Televízió (MTV)
A Magyar Televízió Zrt. és az M M K közötti, jelenleg hatályos együttműködési
keretszerződés 2009. f e b r u á r 5-én került aláírásra.
Felek által megjelölt célja, hogy a magyar film- és televízió művészetben ismét
megjelenjenek azok a méltánytalanul háttérbe szorult műfajok, amelyek számíthatnak a
magyar közönség érdeklődésére, elsősorban értékes magyar irodalmi művek filmes
adaptációi, történelmi tárgyú, valamint gyermek-és ifjúsági korosztály érdeklődésére
számot tartó filmalkotások készüljenek.
Felek a megállapodás hatálya alatt évente legfeljebb 250-250 millió forintot, összesen
500 millió forintot biztosítanak a televíziós filmalkotások létrehozására.
Az M M K alábbi kötelezettségeket vállalta:
- évente 250 millió forintot különít el a televíziós filmgyártási kereten belül az
MTV-vel kötött keretszerződés teljesítésére.
Az együttműködés keretében a M T V kötelezettségvállalása:
-

évente legfeljebb 250 millió forintot különít el koproduceri hozzájárulásra az
M M K által is támogatott filmalkotások gyártására.

-

a keret-megállapodás keretében támogatott filmalkotásokat, a megállapodás
hatálya alatt legalább egy alkalommal, egyedi alkotásokra kötött koprodukciós
szerződésben rögzítetteknek megfelelően az M T V az m l televíziós csatornán
műsorára tűzi és sugározza.

A filmalkotások műfaja: legalább 50 perces tévéfilm és 3-5 részes tévéfilm mini
sorozat, 6 feletti epizódszámú televíziós sorozat, televíziós sorozatok évadai.
Felek kifejezték, hogy magas művészeti és kulturális értékű, magas nézettségre számot
tartó és kulturális szórakoztató filmalkotásokat kívánnak támogatni.
Felek megállapodtak abban, hogy az M M K által közzétett 2009. évre és a 2010. évre
vonatkozó televíziós filmgyártási pályázatokra benyújtott igények között előnyt
élveznek azok a pályázatok, amelyekben a pályázó gazolja, hogy M M K általi támogatás
esetén az M M K által nyújtott támogatással azonos összegű, de legfeljebb évente
összesen 250 millió koprodukciós hozzájárulást biztosít a filmalkotás megvalósításához.
A koprodukciós hozzájárulás igazolására a M T V által kibocsátott szándéknyilatkozat
szolgál.
Főszabály szerint a keret-megállapodás hatálya alá tartozó
filmalkotások
költségvetésének legfeljebb 40%-t közvetlen támogatásként az M M K nyújtja, a M T V
koproduceri hozzájárulása legfeljebb 40%, míg a fennmaradó 20%-t a filmelőállító
egyéb forrásból, vagy önrészként köteles teljesíteni.
13
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Amennyiben a filmelőállító a filmalkotás költségvetésének egy hányadát külső forrásból
képes fedezni, úgy Felek hozzájárulása alacsonyabb összegű is lehet a költségvetés 4040%-a.
Az M M K által nyújtott támogatás főszabályként vissza nem térítendő támogatás, de
fenntartotta azt a jogot, hogy a támogatás legfeljebb 50%-ig visszatérítendő támogatást
nyújtson.
A. megállapodás szerint az M T V az egyes koprodukciós szerződésekben kiköti magának
az elkészült filmalkotás kizárólagos magyarországi televíziós jogát, a filmek további
vagyoni felhasználási jogait az M T V és a filmelőállító közösen szerzik meg.
A szerződés szerint, ha 2009. évben Felek nem merítik k i az 500 milliós keretösszeget,
úgy az 2010. évre átütemezésre kerül, a 2010. évben k i nem merített keret a következő
naptári évben kerül felhasználásra, de csak akkor, ha a szerződés meghosszabbítására
Felek megállapodást kötnek, ennek hiányában a fel nem használt keretösszegükkel
Felek önállóan rendelkeznek.
Az együttműködési keret-megállapodásban nem filmgyártási célú együttműködést is
rögzítettek, amelyben a M T V vállalta, hogy állandó műsorsávot biztosít az m l
csatornáján magyar kisjátékfilmek és dokumentumfilmek sugárzására, illetve kifejezte
szándékát a szerződés aláírásakor már támogatott egyes magyarországi filmfesztiválok
(Filmszemle, Mediawave, Cinefest, Kecskeméti Animációs Fesztivál, Titanic, Moveast)
kiemelt médiapartnereként szerepeljen, továbbá, hogy a tavaszi, őszi műsorstruktúrában
az m l csatornán állandó, havi mozgóképes magazinműsor jelenjen meg az M M K
támogatásával.
A keretszerződés 2009. január 1 -én lépett hatályba határozott időre, 2010. december 31ig.

Az együttműködési
keretszerződést
Felek 2010.
megegyezéssel módosították az alábbiak szerint:

március

25.

napján

közös

A szerződés időbeli hatályát 2011. május 31. napjáig tartó határozott időre
meghosszabbították akként, hogy az M T V a módosításhoz csatolt mellékletének
„B" táblázatában felsorolt alábbi produkciókra vonatkozóan, legkésőbb a fenti
időpontra, mint a produkciók M T V általi elfogadásának napjára eső teljesítésű
számla ellenében vállal kötelezettséget:
Csájna táun
Vizsga
Nyár után nem megy tovább
Kezelő
Ármány és szerelem
Sorsközösség
Csikágó
összesen:

Az MTV-vel létrejött megállapodás

43.300.000.-Ft
40.000.000.-Ft
10.000.000.-Ft
20.000.000.-Ft
15.000.000.-Ft
8.300.000.-Ft
5.00Q.000.-Ft
141.600.000.-Ft

2011. május 31. napjáig hatályos

szerződés.
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2.

Duna Televízió

A Duna Televízió Zrt-vel 2009. március 23-án aláírt
együttműködési
keretszerződés létrejöttének célját Felek abban jelölték meg, hogy a magyar film- és
televízió művészetben ismét megjelenjenek azok a méltánytalanul háttérbe szorult
műfajok, amelyek számíthatnak a magyar közönség érdeklődésére, elsősorban értékes
magyar irodalmi művek filmes adaptációi, történelmi tárgyú, valamint gyermek-és
ifjúsági korosztály érdeklődésére számot tartó filmalkotások készüljenek.
Felek a megállapodás hatálya alatt minden évben 240 millió forintot biztosítanak a
televíziós filmalkotások létrehozására.
Az M M K alábbi kötelezettségeket vállalta:
- évente 120 millió forintot különít el a televíziós filmgyártási kereten belül a
Duna TV-vel kötött keretszerződés teljesítésére.
Az együttműködés keretében a Duna Televízió kötelezettségvállalása:
-

évente legfeljebb 120 millió forintot különít el koproduceri hozzájárulásra az
M M K által is támogatott filmalkotások gyártására.
a keret-megállapodás keretében támogatott filmalkotásokat, a megállapodás
hatálya alatt legalább egy alkalommal, egyedi alkotásokra kötött koprodukciós
szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Duna T V csatornáin műsorára tűzi és
sugározza.

A filmalkotások műfaja: legalább 50 perces tévéfilm és 3-5 részes tévéfilm mini
sorozat, melyekre Felek 60-60 millió forintot biztosítanak. Felek 60-60 millió
forintot biztosítanak továbbá a televíziós sorozatok évadainak gyártására, melyek
vonatkozásában az M M K vállalta, hogy a 2009. évre vonatkozó televíziós
filmgyártási
pályázatában lehetőséget biztosít az említett
filmalkotások
támogatására.
Felek megállapodtak abban, hogy az M M K által közzétett 2009. évre és a 2010. évre
vonatkozó televíziós filmgyártási pályázatokra benyújtott igények között előnyt
élveznek azok a pályázatok, amelyekben a pályázó igazolja, hogy M M K általi
támogatás esetén az M M K által nyújtott támogatással azonos összegű, de legfeljebb
évente összesen 120 millió koprodukciós hozzájárulást biztosít a filmalkotás
megvalósításához. A koprodukciós hozzájárulás igazolására a Duna TV által kibocsátott
szándéknyilatkozat szolgál.
Főszabály szerint a keret-megál 1 ap odás hatálya alá tartozó
filmalkotások
költségvetésének legfeljebb 40%-t közvetlen támogatásként az M M K nyújtja, a Duna
TV koproduceri hozzájárulása legfeljebb 40%, míg a fennmaradó 20%-t a filmelőállító
egyéb forrásból, vagy önrészként köteles teljesíteni.
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Az M M K által nyújtott támogatás főszabályként vissza nem térítendő támogatás, de
fenntartotta azt a jogot, hogy a támogatás legfeljebb 50%-ig visszatérítendő támogatást
nyújtson.
A megállapodás szerint a Duna TV az egyes koprodukcíós szerződésekben kiköti
magának az elkészült filmalkotás kizárólagos magyarországi televíziós jogát, a filmek
további vagyoni felhasználási jogait a Duna TV és a filmelőállító közösen szerzik meg.
A szerződés szerint, ha 2009. évben Felek nem merítik k i a keretösszeget, úgy az
évre átütemezésre kerül, a 2010. évben k i nem merített keret a kővetkező naptári
kerül felhasználásra, de csak akkor, ha a szerződés meghosszabbítására
megállapodást kötnek, ennek hiányában a fel nem használt keretösszegükkel
önállóan rendelkeznek.

2010.
évben
Felek
Felek

Az együttműködési keret-megállapodásban nem filmgyártási célú együttműködést is
rögzítettek, amelyben a Duna T V vállalta, hogy a csatornáján továbbra is műsorsávot
biztosít a magyar kisjátékfilmek és dokumentumfilmek sugárzására, illetve kifejezte
szándékát a szerződés aláírásakor már támogatott egyes magyarországi filmfesztiválok
(Filmszemle, Mediawave, Cinefest, Kecskeméti Animációs Fesztivál, Titanic, Moveast)
kiemelt médiapartnereként szerepeljen, továbbá, hogy a Duna T V műsor tavaszi, őszi
műsorstruktúrájában állandó, havi mozgóképes magazinműsor jelenjen meg az M M K
támogatásával.
A keretszerződés
december 31-ig.

2009. január 1-én lépett hatályba határozott időre, 2010.

A keret-megállapodás - a Felek által kölcsönösen elismert sikere esetén - a
határozott idő lejárta előtt, írásbeli megállapodással meghosszabbítható.
A szerződés megszűntetésének szabályai:
-

Feleket megilleti a szerződéstől való elállás joga, ha a megállapodás hatályának
első évében a másik fél az általa vállalt hozzájárulást nem, vagy nem
hiánytalanul, vagy nem határidőben teljesítené.

-

Felek a szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntethetik, ha
a megállapodás hatályának második évében a másik fél az általa vállalt
hozzájárulást nem, vagy nem hiánytalanul, vagy nem határidőben teljesítené.

A Duna TV-vel létrejött megállapodás

2010. december 31. napjáig hatályos

szerződés.
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A vizsgalat időpontjában már lezárt
teljesített együttműködési, támogatási szerződések
7. Magyar RTL Televíziós Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

-

A Magyar RTL Televízió Részvénytársasággal 2001. július 20, napján
25.000.000.- Ft filmgyártási támogatás tárgyú szerződés egy alkalommal
történő támogatási összeg teljesítésére jött létre.

-

A Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (M-RTL)
2006. május 8-án aláírt támogatási szerződésben az M-RTL egyösszegű
25.000.000.-Ft támogatás teljesítését vállalta. A csatolt adomány-igazolás
tanúsága szerint a befizetés 2006. évben teljesült, az adománnyal támogatott cél:
Sándor Pál: Noé bárkája című produkciója.

-

A 2007.01.08. napján kiállított adomány-igazolás alapján 2006. évben az M RTL 12.500.000.-Ft támogatást is nyújtott az M M K részére, melyről szóló
támogatási szerződés nem áll rendelkezésre az iratok között. Az adománnyal
támogatott cél: 38. Magyar Filmszemle.

-

A M-RTL 2007. január 18-án aláírt támogatási szerződésben az M-RTL
egyösszegű 7.900JOO.-Ft támogatás teljesítését vállalta. A mellékelt adomány
igazolás tanúsága szerint a befizetés 2007. évben megtörtént, az adománnyal
támogatott cél: 38. Magyar Filmszemle.

2. MTM-SBS Televízió
-

Részvénytársaság

Az MTM-SBS
Televízió Részvénytársasággal kötött
200.000.000.-Ft
filmgyártási támogatás tárgyú együttműködési szerződés időbeli hatálya 2002.
június 1. napján kezdődött és 2003. május 31. napjáig tartott.

3. Raiffeisen Bank Zrt
-

A Raiffeisen Bank 2005.12.22. napján létrejött támogatási megállapodásban
vállalta, hogy 8.000.000.-Ft támogatást nyújt. Az adomány-igazolás szerint a
teljesítés 2005. évben megtörtént, az adománnyal támogatott cél: 37. Magyar
Filmszemle.
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2006.12.15-én kelt támogatási megállapodás alapján a Bank 8.400.000.-Ft
támogatás átutalását vállalta. Az adomány-igazolás szerint a teljesítés 2007.
évben megtörtént, az adománnyal támogatott cél: 38. Magyar Filmszemle.

-

2007.12.03. napján kelt támogatási szerződés alapján Bank 8.400.000.-Ft
támogatás átutalását vállalta. Adomány-igazolás nincs mellékelve.

-

2009.01.21-én kelt támogatási megállapodás alapján a Bank 5.000.000.-Ft
támogatás átutalását vállalta a 40. Magyar Filmszemle lebonyolításához. A
mellékelt adomány-igazolás szerint a teljesítés 2009. évben megtörtént.

4. Erste Bank Hungary Nyrí
-

Az Erste Bank 2006.11.23. napján létrejött támogatási megállapodásban
vállalta, hogy 5.000.000.-Ft támogatást nyújt. Az adomány-igazolás szerint a
teljesítés 2006. évben megtörtént, az adománnyal támogatott cél: 38. Magyar
Filmszemle.

-

2007.01.03-án kelt támogatási megállapodás alapján a Bank 5.000.000.-Ft
támogatás átutalását vállalta. Az adomány-igazolás szerint a teljesítés 2007.
évben megtörtént, az adománnyal támogatott cél: 38. Magyar Filmszemle.

-

2008.01.21-én kelt támogatási megállapodás alapján a Bank 5.000.000.-Ft
támogatást vállalt. A csatolt adomány-igazolás alapján a teljesítés 2008. évben
megtörtént, az adománnyal támogatott cél: 39. Magyar Filmszemle.

-

2009.01.19. napján létrejött támogatási megállapodásban vállalta, hogy
5J00.000.-Ft támogatást nyújt. A z adomány-igazolás szerint a teljesítés 2009.
évben megtörtént, az adománnyal támogatott cél: 40. Magyar Filmszemle.

-

Az Erste Bank 2009.12.09. napján létrejött támogatási megállapodásban
5.000.000.-Ft támogatást átutalására vállat kötelezettséget. Adomány-igazolás a
teljesítésről nem áll rendelkezésre.

5. Allianz Hungária Biztosító Zrt.
-

az Allianz Biztosító Zrt az M M K - v a l 2008.01.21. napján aláírt szponzori
szerződésben bruttó 2.000.000.-Ft támogatási összeg megfizetését vállalta,
annak ellentételezéseként, hogy az M M K a 40. Magyar Filmszemle rendezvény
szponzoraként elismeri és kommunikálja, valamint a Filmszemle kiadványain
számára megjelenési és reklám lehetőséget, valamint a záró-és nyitó ünnepségre
és vetítésekre meghatározott számú belépőt biztosít.
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6.

i Zrt a 2009.01.26-án kelt szerződés szerint 500.000.-Ft+ÁFA összeg
megfizetését vállalta annak ellentételezéseként, hogy az M M K a 40. Magyar
Filmszemle kiadványain számára megjelenési és reklám lehetőséget, valamint a
záró-és nyitó ünnepségre és vetítésekre meghatározott számú belépőt biztosít.

7- i

L M

) Kft a 2009.01.26-án kelt szerződés szerint
350.000.-Ft+ÁFA összeg megfizetését vállalta annak ellentételezéseként, hogy
az M M K a 40. Magyar Filmszemle kiadványain számára megjelenési és reklám
lehetőséget, valamint a záró-és nyitó ünnepségre és vetítésekre meghatározott
számú belépőt biztosít.

8. MAFILM
-

Zrt

Az M M K a M A F I L M Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal 2009. november 13. napján „kötötf'szerződést,
melyben a Felek az új Huszárik Műterem 2009. november 19-én megtartandó
átadási ünnepségének közös rendezésében állapodtak meg.
Eszerint az M M K vállalkozási bevételei terhére 900.000.-Ft+Áfa értékben
világítástechnika és lOO.OOO.-Ft+ÁFA értékben filmtechnika (SFX) azaz
összesen
l.OOO.OOO.-Ft+AFA összeggel járul hozzá a rendezvény
költségeihez, a M A F I L M Zrt pedig vállalta az ünnepség megszervezését a
megállapodás mellékletét képező költségvetés alapján.

Megjegyzés:

Fenti szerződést érvénytelen, létre nem jött
megállapodásnak
kell tekinteni, figyelemmel arra, hogy azt kizárólag az MMK
Kuratórium elnöke írta alá, a MAFILM
Zrt
képviselőjének
aláírása a dokumentumról
hiányzik.
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M A M I M Zrt részvény és a Magyar Filmhboratórium Kft üzletrész
átadás-átvételi megállapodása
A Magyar Köztársaság Kormánya 2006. december 23-án 2250/2006. (XII.23.) számú
határozatában döntött a M A F I L M Zrt. részvényeinek - 86,03% tulajdoni hányad - és a
Magyar Filmlaboratórium Kft üzletrészének - 100% tulajdoni hányad - MMK-ra
történő átruházásáról. Mindezek alapján az M M K a M A F I L M Zrt. és a Filmlabor Kft.
egyszemélyes tulajdonosává vált.
A Kormányhatározat 2007. január 1-én lépett hatályba.
A Kormányhatározat előírta, hogy
- a vagyonátadásra a legfőbb szervek által elfogadott 2005. évi beszámolók
alapján kell, hogy sor kerüljön,
- az MMK-nak kötelezettséget kellett vállalnia az Á P V Zrt. felé fennálló, a
M A F I L M Zrt.-nek nyújtott 76,2 MFt kamatmentes kölcsön visszafizetésére
2007. június 30-ig,
továbbá költségvetési forrás-elosztás esetén el kell különíteni a filmszakmát és a
filmszakmai társaságokat érintő költségvetési forrás-elosztási tevékenységet.
A Kormányhatározat alapján 2007. január 29. napján az átruházásról szóló „Részvény
és üzletrész átadás-átvételi megállapodás megkötésére került sor, melynek tárgya:
-

-

a M A F I L M Zrt jegyzett tőkéjének 86,03%-os tulajdoni hányadát megtestesítő,
összesen 50.760 darab, egyenként 10.000.-Ft névértékű, összesen 507.600.000.¬
Ft - törzsrészvény, továbbá
Filmlabor Kft jegyzett tőkéjének 100%-os tulajdonát képviselő, 155.970.000.-Ft
névértékű üzletrész átadása.

Az átadás térítésmentes volt, és mivel a M A F I L M Zrt-nek az M M K az átadás előtt is
tulajdonosa volt 13,97%-ban, így a megállapodás III./6. és III./8. pontjában lemondatta
az átadó a M A F I L M Zrt.-t az esetleges későbbi igényérvényesítésről.
A III./12. pontban a Kormányhatározatban megjelölt ÁPV Zrt. által nyújtott kölcsön
kerül pontosításra azzal, hogy annak összege 76.174.000.-Ft, és a visszafizetést az
eredeti kölcsönszerződés feltételei szerint kell teljesítenie az MMK-nak.
A megállapodásban a tulajdonosi kölcsön visszafizetése elmulasztásának, vagy
késedelmének semmilyen szankciója nincs, azaz a részvénycsomag átadását, annak
végrehajtását semmilyen módon nem érintette.

Megjegyzés:

Az eredeti kölcsönszerződés nem áll rendelkezésre, és arról sincs
információm, hogy a tulajdonosi kölcsön visszafizetésre került¬
e, utóbbira a jelen vizsgálattal egyidejűleg zajló
gazdasági,pénzügyi átvizsgálás adhat választ
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MMK és az általa tulajdonolt társaságok közötti
- nem támogatási célú - hatályos megállapodások
Az M M K és a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok között - az átadott
anyagok tanúsága szerint - az alábbi kettő, nem támogatás nyújtása tárgyában aláírt
megállapodás jött létre:
1. Film Project Kft-vel az M M K vagyongazdálkodásának
szaktanácsadás ellátása tárgyában kötött megbízási szerződés
2. M A F I L M Zrt-vel létrejött kölcsön-és ingatlan jelzálogszerződés

ügykezelése,

1. MMK, mint megbízó és a Film Project Kft mint megbízott között
2010.01.01. napján kelt határozott idejű megbízási szerződés

Szerződés tárgya:
Az M M K , mint a filmszakmai társaságok 100%-os, és a filmszakmai ingatlanok
tulajdonosa, a vállalkozói vagyongazdálkodás tárgykörébe tartozó hatékony problémaés ügykezelés céljából, ügyviteli és szaktanácsadó szolgáltatás ellátásával bízta meg a
Film. Project Kft-t.
A vagyonkezelési szolgáltatás vonatkozik a társasági vagyonra ( M A F I L M Zrt, Magyar
Filmlaboratórium Kft, Magyar Mozgókép Kft, Film Project Kft, Filmunió Kft) és az
ingatlanvagyonra (Budapest, Budakeszi út 51. szám alatti és Budapest, Róna u. 174.
szám alatti ingatlanok).
A szerződés célja:
A megállapodás szerint Felek a szerződéssel a közhasznú szervezeti feladatok és az
eredmény elérése céljából, üzletszerűen folytatott árbevétel szerző tevékenységek,
illetve az M M K által tulajdonolt társaságok vagyonkezelési feladatainak szervezeti
szintű szétválasztását kívánják biztosítani.
Megbízási díj:
10.000.000.-Ft+ÁFA/hő

amely a szerződés szerint a szerződésben rögzített kettő ingatlan üzemeltetéséhez
kapcsolódó vagyonkezelési tartalmú (tanácsadói-, ingatlangondnoki-, és ügykezelő
gondnoki) díj, másrészt az ügyviteli szolgáltatások (jogi-, pénzügyi-, számviteli
szolgáltatások) ellenértéke.
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Megbízott feladatai:
-

Működéshez szükséges irodai eszközök beszerzése, irodák bérlete és a
tevékenységhez esetleg szükséges engedélyek beszerzése; Kuratórium
döntéseinek előkészítése, előterjesztések készítése, véleményezése; a tulajdonolt
társaságokkal
kapcsolatos
jogszabályban
meghatározott
ellenőrzési
kötelezettségek teljesítése és végrehajtás ellenőrzés tapasztalataira vonatkozóan
előterjesztés kezdeményezése; kapcsolattartás a társaságok menedzsmentjével;
társaságoktól érkező javaslatok véleményezése, továbbítása; tulajdonostól jövő
kezdeményezések, elvárások, iránymutatások kidolgozása és továbbítása a
társaságok felé; alapítói határozatok előkészítése és a határozatok továbbítása a
társaságok felé; alapítói határozatok végrehajtásának ellenőrzése, beszámoló
kérése a társaságoktól, azok értékelése és továbbítása a tulajdonos felé;
vagyonkezelési stratégia előkészítése; meghatározott tulajdonosi feladatok
végrehajtása; a társaságok részére komplex jogi-, pénzügyi-, számviteli-, adójogi
szolgáltatással kapcsolatos feladatok; az M M K tulajdonába tartozó ingatlanok
kezelésével kapcsolatos műszaki szakértői, üzemeltetési tárgyú szolgáltatások;
sajtó,- kommunikáció-, marketing szolgáltatással kapcsolatos feladatok;
általános ügyviteli, ügyintézési feladatok szervezésével - költséghatékony
szerződések kötése autóbérlet tárgyában, ügyviteli szoftverek beszerzése és
karbantartása, fejlesztése, irodatechnikai eszközökkel ellátás; filmszakmai banki
finanszírozás tárgyában pályázók részére történő pénzügyi közvetítői
tanácsadás; filmiroda-közvetítői ügyintézés.

Időbeli hatály:
A szerződés határozott idejű, 2010.01.01-től 2010.12.31-ig szól.

Megjegyzés:

A Film Project Kft-vel fent részletezett egy éves határozott időre
megkötött megbízási szerződés lényegi tartalmát tekintve nem
más, mint az MMK munkaszervezetének Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott egyes feladatainak kiszervezése.
A jelen vizsgálattal
egyidejűleg
zajló
szervezeti audit
megállapításainak
összevetésével lehet azt rögzíteni, hogy az
MMK
munkaszervezetének
kötelezettsége
körébe
utalt
feladatokat, az éves működési költségkeret korlátai között a
munkaszervezet, illetve a Film Project Kft milyen arányban,
ténylegesen hogyan végzi
A tényleges feladatok feltérképezésére
azért van szükség, mert a
Film Project Kft faladatait megjelölő tevékenységek és az MMK
egyéb más megbízottakkal
kötött, későbbiekben ismertetett
szerződésekben
rögzített megbízotti feladatok között sok az
átfedés.
Fentiek figyelembe vételével
jövőbeni költséghatékonyabb
Project Kft-vel kötött szerződés

lehet dönteni e
tevékenységek
ellátásáról, egyáltalán a Film
indokoltságáról.
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V*. •
^udaficátL Tícfyoédt Marnom i^féíwméjdm: 1

atlatszo.hu
2012.11.03.
24. oldal
2. A MAFILM Zrt-vel 2003.08.12. napján kötött kölcsön- és ingatlan
jelzálogszerződés
Szerződés t á r g y a :
A M A F I L M Zrt részére 35.000.000.-Ft szabad felhasználású hitel nyújtása.
A kölcsön lejárata:
2003. október 31. mely időpontig a kölcsön kamatmentes, ezt követően a M A F I L M Zrt
a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles
fizetni.
A kölcsön fedezete:
A M A F I L M kizárólagos tulajdonában lévő, 1145 Budapest, Gyarmat u. 27. szám alatti,
kivett ipartelep megjelölésű ingatlanra 35.000.000.-Ft tőke és járulékai erejéig
bejegyzett jelzálogjog.

Megjegyzés:

A 95/2008.(03.27.) Kuratóriumi határozat szerint a MAFILM
Zrt-nek a 2003. évben folyósított
kölcsönből
12.500.000.-Ft
tőketartozása
áll fenn, melynek visszafizetési
határidejét a
Kuratórium 2008. április 15. napjában állapította meg, egyben a
2003. november 1. napjától esedékes tőketartozás után járó
késedelmi kamatteher alól a MA FILM Zrt-t mentesítette.
A kölcsönügylettel
kapcsolatban egyéb információ nem áll
rendelkezésre, így az átadott iratokból az sem derül ki, hogy a
MAFILM
Zrt a tartozását részben vagy egészben rendezte-e,
illetve az MMK jelenleg kölcsön jogcímén a MAFILM Zrt felé
milyen összegű követelést tart nyilván.
Fenti kérdésekre a gazdasági,-pénzügyi
választ.

átvilágítás adhat pontos

XL
Kuratórium határozatai (2(K? ^008. 2009. év)
A jogi audit során áttekintésre kerültek a Kuratórium 2007. 2008. és 2009. évben hozott
határozatai.
Az átadott anyagból megállapítható, hogy az M M K titkársága eleget tett a Ksztv.7.§ (3)
bekezdés a.) pontja, valamint az Alapító Okirat 2.1 pontjában rögzített kötelezettségnek,
folyamatosan gondoskodott olyan nyilvántartás vezetéséről, melyben a vezető szerv
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható.
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Hangsúlyozandó, hogy a vizsgálat nem vonatkozott a kuratóriumi határozatok alapját
képező filmszakmai döntések feltételeinek elemzésére, a határozatok áttekintése
kizárólag a Kuratórium működésének eljárásjogi aspektusából történt.

Megjegyzés:

A vizsgált időszakban
a Kuratórium
csak
határozatképes
kuratóriumi
üléseken, az Alapító Okirat, a Szervezeti és
Működési Szabályzat szerinti többségi, illetve minősített többségi
szavazattal döntött,
így határozatképtelennek
minősülő
kuratórium jogszabálysértő határozatot nem hozott.

A Kuratórium üléseiről a titkárság által készített emlékeztetők nem képezték vizsgálat
tárgyát, így a határozathozatalban ténylegesen résztvevő kurátorok személye, illetve
annak a szabálynak a betartása, mely szerint a Kuratórium ülésére a tagok maguk
helyett képviselőt nem delegálhatnak, a határozatokból nem volt ellenőrizhető.
Emlékeztetők hiányában nem derült ki továbbá az sem, hogy a határozatok nyilvános
ülésen, vagy személyes adatokhoz fűződő vagy más titokvédelmi jogszabályokban
biztosított jogok védelme okán elrendelt zárt ülésen születtek.
Információ hiányában nem kerülhetett vizsgálat alá a Kuratórium szabályszerű
összehívására vonatkozó szabályok betartása, illetve, hogy a Kuratórium határozatairól
az érintettek közvetlenül és írásban értesítve lettek-e.
A Kuratórium rendelkezik elfogadott hatályos Ügyrenddel.

XII
A tulajdonolt társaságok részére nyújtott tagi hitelezési gyakorlata, és
Fűm Project Kft részére biztosított pótbefizetés jogi megítélése
(2007-2009.)

1. Tagi hitel nyújtásáról döntő határozatok
A nem filmszakmai tárgyú, az M M K működése és vagyonkezelése körébe tartozó
kuratórium határozatok között a vizsgált időszakban számos, az M M K tulajdonosi
részvételével működő gazdasági társaságoknak nyújtott tagi hitelek folyósítására
vonatkozó döntés született, amelyeknek külön részletezése a jogszerű működés és
gazdálkodás megítélése körében indokolt.
A vizsgált időszakban a tagi hitel tárgyában született határozatok az M M K
kizárólagos tulajdonában lévő három kiemelt társaság esetében kerülnek
bemutatásra.
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Magyar Film unió Kft

-

17/2007, (01.11.) sz. Kuratóriumi határozat 30J00.000.-Ft
folyósítását engedélyezte.

tagi kölcsön

-

42/2007. (01.25.) sz. Kuratóriumi határozat a 17/2007. (01.11.) számú
kuratóriumi határozattal meghozott döntését módosította és tagi kölcsön
összegét 1.000.000.- Ft-tal megemelte.
185/2007. (05.10.) sz. Kuratóriumi határozat szerint a Magyar Filmunió Kft.
részére 2007. május 31-i visszafizetési határidővel nyújtott 31.000.000.-Ft
összegű tagi kölcsönből 12.000.000.-Ft visszafizetésére 2007. november 30-ig
haladékot biztosított.
172/2008. (05.15.) sz. Kuratóriumi határozat alapján a társaság folyamatos
működésének biztosítása érdekében 15.000.000.-Ft tagi kölcsönt nyújtott.
56/2009. (03.05.) sz. Kuratóriumi határozat a Magyar Filmunió Kft-nek a
likviditási problémák miatt 16.000.000.-Ft tagi kölcsönt nyújtott, melynek
fedezete az N K A támogatás, áfa visszaigénylés és a katalógushirdetésekből
befolyt összeg. Visszafizetési határidő: 2009. szeptember 30.

-

399/2009. (12.10.) sz. Kuratóriumi határozat a társaság részére 2010. február
hónapban újabb 12.000.000.-Ft összegű tagi kölcsön
folyósítását
engedélyezte.

Film Project Kft

8/2007. (01.11.) sz. Kuratóriumi határozat szerint a társaság részére összesen
25 .000.000.-Ft tagi kölcsön folyósított, melyet a Kinizsi Takarékszövetkezettel
szemben fennálló hitel törlesztésére kellett fordítania.
-

300/2007. (06.28.) sz. Kuratóriumi határozat a Kft. 2006. évi beszámolójának
mérlegében szereplő saját tőke értékének törvény által megkövetelt
minimum értékének helyreállítása érdekében a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi I V . törvény 51. § (1) bekezdése alapján a Kft. törzstőkéjének
biztosítását, pótbefizetés formájában határozta el.

-

301/2007. (06.28.) sz. Kuratóriumi határozat szerint a Kft. részére 18.077.000¬
Ft értékű pótbefizetést - az M M K egyéb bevételeinek terhére teljesíti.

-

302/2007. (06.28.) sz. Kuratóriumi határozat szerint a Kft a 2006.12.31-én
fennálló 22.000.000.-Ft értékű tagi kölcsön tartozása okán, köteles a részére
teljesített 18.077.000.-Ft értékű pótbefizetésből az M M K szemben fennálló
tagi kölcsönének rendezésére fordítani. A tagi kölcsön 18.077.000.-Ft értékű
rendezésének határideje 2007. július 31.
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-

76/2008. (03.06.) sz. Kuratóriumi határozat alapján a Film Project Kft-től
visszavásárolt közalapítványi követelésekből befolyt 148.050.198 forint
ellenértéket a Kft. a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezettel kötött
VE16/142/2006-os számú forgóeszköz hitelszerződésének törlesztésére köteles
fordítani.

-

77/2008. (03.06.) sz. Kuratóriumi határozat szerint a Kft-től 148.050.198.-Ft
összegben visszavásárolt visszatérítendő támogatások visszafizetése reálisan
nem várható. A követelések részben a TV2 támogatási ígérvényekre folyósított
előlegekből (100.600.000 Ft), részben pedig a már megszűnt, vagy felszámolás
alatt álló gyártók által nem rendezett tartozásokból (47.450.198 Ft) állnak.
Tekintettel arra, hogy a visszatérítendő támogatásokban részesült alkotások
létrejöttek, bemutatásra kerültek, és a gyártók a követelés keletkezésében vagy
nem elmarasztalhatok, vagy megszűntek, vagy felszámolás alatt állnak, a
kuratórium döntött a visszatérítendő támogatások vissza nem térítendő
támogatássá való átminősítéséről a 2007-2008. évi konszolidációs keret terhére.

-

230/2008. (06.12.) sz. Kuratóriumi határozat úgy döntött, hogy az
előterjesztésben tételesen kimutatott 146.000.000 forint értékű filmszakmai
követelést visszavásárolja a Film Project Kft-től. A visszavásárlás értékét
névértékben határozza meg.

-

231/2008. (06.12.) sz. Kuratóriumi határozat pedig tulajdonosként kötelezte a
Film Project Kft-t, hogy 2008. június 30-ig fizesse vissza a Nagyvázsonyi
Kinizsi Takarékszövetkezettel szemben - a VE 16/142/2006. számú és
290.000.000 forint értékű forgóeszköz hitelszerződése alapján - fennálló
tartozását, a Magyar Mozgókép Közalapítvány által visszavásárolt
146.000.000 forint értékű filmszakmai követelések ellenértékéből.

Magyar Mozgókép Kft

79/2007. (02. 22.) sz. Kuratóriumi határozat Kft. részére 2007. év december hó
31. napjáig 30.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt biztosított.
186/2007. (05. 10.) sz. Kuratóriumi határozati döntés szerint a Magyar
Mozgókép Kft. részére 2007. év december hó 31. napjáig 20.000.000.-Ft
összegű tagi kölcsönt biztosított.
460/2007. (11.22.) sz. Kuratóriumi határozat a Kft. egyszemélyes tulajdonosa a
társaság tagi kölcsön kérelme ismeretében az alábbi határozatokat hozta:
Az M M K egyszemélyi tulajdonát képező Magyar Mozgókép Kft. részére 2008.
év szeptember hó 30. napjáig 50.000.000.-Ft összegű tagi kölcsönt biztosított,
mely a társaság banki hiteleinek törlesztésére, valamint a Magic Média Rt. fa
felszámolása során a Kinizsi Bank Zrt. a
*
i Rt. fa gazdasági
társasággal szembeni követelés legfeljebb 3u.uuu.uuu,- Ft összegért történő
megvásárlására használható fel.
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A Magyar Mozgókép Közalapítvány Kuratóriuma az egyszemélyi tulajdonát
képező Magyar Mozgókép Kft. részére korábban folyósított eredetileg 2007.
december 31. napja lejárati idejű összesen 50.000.000.-Ft összegű tagi
kölcsönök lejárati idejét 2008. év május hó 31. napjáig meghosszabbította.

2. A tagi hitelek jogi megítélése
A tagi kölcsön nyújtásának célja lehet vagy a fejlesztés, beruházás, vagy a veszteségek
fedezete, vagy likviditási problémák áthidalása.
Tagi kölcsön nyújtására egyfelől akkor lehet szükség, ha egy fejlesztéshez, vagy a
vállalkozás nagyobb volumenű beruházásához a társaság nem rendelkezik elegendő
forrással, viszont a vállalkozás valamely tagjának van olyan befektethető pénze,
amelyet ebből a célból a cég rendelkezésére tud bocsátani .
Másfelől a tag a veszteségek fedezésére is nyújthat kölcsönt a vállalkozása számára
abban bízva, hogy a kölcsön segítségével a társaság talpra tud állni, és a későbbiekben a
tag nyereséget tud realizálni. Az ilyen típusú tagi kölcsönök a befektetés jegyeit
hordozzák, hiszen a tag annak reményében mozgósítja saját pénzeszközeit, hogy ennek
kedvező hatásai a későbbiekben rá nézve is érvényesüljenek. Tagi kölcsön nyújtása
akkor is lehetséges, amikor egy gazdasági társaság anyagi helyzete átmenetileg
megrendül, a tag azonban rendelkezik olyan pénzügyi forrásokkal, amelyekből talpra
tudja állítani vállalkozását, vagy el tudja indítani azon az úton, amely a megerősödéshez
vezet. Az ilyen ügyleteknek például olyan élethelyzetekben lehet realitásuk, amikor
küszöbön áll egy jelentősebb project, annak megkezdéséhez azonban a társaságnak saját
pénzeszköze nincs.
Tagi kölcsön esetében a tag és a vállalkozás között kölcsönszerződés jön létre. A
polgári jog szerinti kölcsönszerződés lényege, hogy a hitelező meghatározott
pénzösszeget bocsát az adós rendelkezésére, aki köteles azt a szerződés szerint
visszafizetni.
A hivatkozott Kuratóriumi határozatok alapján megállapítható, hogy az M M K tagi
kölcsön nyújtása meghatározott „gyakorlat" szerint folyamatosan működik, amely az
érintett M M K tulajdonában lévő vállalkozások esetében tartós likviditási
problémákat feltételez.
Ilyen állapot esetén azonban a tulajdonostól fokozott figyelmet igényel a szokványostól
eltérő vállalkozói tevékenység figyelemmel kísérésre, különös tekintettel arra, hogy a
gazdasági tevékenység célja a nyereségszerzés.
Az adóhatóság kiemelt ellenőrzési területe azoknak a jelenségeknek a vizsgálata,
amelyek nem tartoznak a vállalkozói tevékenységek szokásos, életszerű működési
körébe. Ilyen figyelemfelhívó jelenség lehet, ha egy vállalkozás tartósan veszteségesen
működik, és a veszteséget jellemzően a tagok, tulajdonosok finanszírozzák nagy
összegű tagi kölcsön formájában.
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A hosszú ideig veszteségesen m ű k ö d ő vállalkozás tagi kölcsönnel való megsegítése
felvetheti az árbevétel eltitkolásának gyanúját, illetve kételyek merülnek fel a
költségek elszámolásának helyességével kapcsolatban is.
Ha a tagi hitel jogszabályi hátteret vizsgáljuk, a Polgári Törvénykönyv, valamint a
számviteli törvény néhány rendelkezését kell figyelembe venni.
A kölcsön létrejöttének tényét, a kölcsön összegét, a kölcsönnyújtás feltételeit, a
visszafizetés, a törlesztés időpontjait a tulajdonos és a vállalkozás azonban köteles
szerződésben rögzíteni, amelyre a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni.
A tagi kölcsönök valódiságát és hitelességét is vizsgálják, az előbb említett esetben a
Ptk. rendelkezések és a számviteli törvény ide vonatkozó fejezeteit kell figyelembe
venni.
Tekintettel azonban az M M K kiemelten közhasznú közalapítványi minőségére, a tagi
hitelek megítélésekor, az említett jogszabályokon túl a Ksztv. és a Vagyonkezelési
Szabályzat általánostól szigorúbb rendelkezéseinek betartására is megkövetelendő.
Vagyonkezelési Szabályzat I I . fejezete az M M K befektetésének alábbi biztonsági
szabályait rögzíti:
A közalapítvány vagyona a hatályos jogszabályok
figyelembevételével
- a
közalapítvány Kuratóriumának döntése alapján - bármely olyan biztonságos
vállalkozásba befektethető, amelytől a közalapítvány v a g y o n á n a k növekedése
várható.
A közalapítvány ennek megfelelően vállalkozási tevékenységet folytathat, és
támogathat, vállalkozást hozhat létre, illetve vállalkozásban vehet részt.
1. A közalapítvány vállalkozási tevékenysége során köteles a következő
korlátozásokat érvényesíteni:
a) az Alapító Okirat V I I . fejezet 5. pont a)-f) pontjában lefektetett korlátozások.
b) A közalapítvány központi költségvetési támogatása a közalapítvány vállalkozói
vagyona veszteségeinek finanszírozására, törzstők emelésre nem használható fel.
c) A Közalapítvány a rá bízott vállalkozói vagyont üzleti alapon, nyereségelv
szerint működteti, a társaságaitól elvárt nyereséget a magyar mozgókép
kultúra támogatására fordítja.
2. A Közalapítvány:
a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel,
b) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
3. A közalapítványi befektetéseknek összhangban kell lenniük, a közalapítvány rövid és
hosszú távú kötelezettségeivel, fenntartva a folyamatos fizetőképességet.
4. A közalapítvány vállalkozása a közalapítványi feladatok ellátását nem
veszélyeztetheti.
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Megjegyzés;

Az MMK hitelezése során rendszeresen nyújtott tagi kölcsönök még ha csak átmeneti időre is - de a közalapítványi feladatok
ellátásától folyamatosan elvonják az anyagi forrást és ezzel azok
ellátását veszélynek teszik ki, függetlenül attól, ha azok fedezetét
az MMK milyen forrásból biztosítja.
Az állandó likviditási gondokkal küzdő, tagi hitelre szoruló
vállalkozások nem tekinthetők biztonságos
vállalkozásnak.

3. A Film Project Kft részére pótbefizetés
történt tagi kölcsön visszafizetése

jogcímen juttatott forrásból

Külön kiemelendő a Film Project Kft saját tőke értékének törvény által megkövetelt
minimum értékének helyreállítása érdekében elrendelt és az M M K által
végrehajtott 18.077.000-Ft értékű pótbefizetés, amelyet a Kft az M M K szemben
fennálló 22.000.000.-Ft tagi kölcsönének rendezésére volt köteles fordítani.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi I V . törvény 120. § (1) bekezdés szerint a
társasági szerződés (alapító okirat) feljogosíthatja a taggyűlést (alapítót) arra, hogy a
veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A
szerződésben meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a
tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését,
valamint a visszafizetés rendjét.
A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli.
Megjegyzés:

A jogi vizsgálattal egy időben zajló gazdasági audit során
kerülhet megválaszolásra,
hogy a pótbefizetés összegét a Film
Project Kft visszafizette-e az MMK-nak.
Amennyiben a visszatérítésre nem került sor, úgy - tekintettel
arra, hogy a pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli az MMK által üzletrésze növelése nélkül, pótbefizetés
jogcímén
a társaság részére 18.077.000-Ft összegű kifizetéséből rendezett
tagi kölcsön tartozás az MMK felé tényleges visszafizetés nélküli
„teljesítésser
szűnt meg, azaz tagi hitel visszafizetése
valójában
nem történt meg.
9

XIII
Kuratóriumi döntések végrehajtásáról szóló beszámolók
(2007. 2008. 2009.)
A jogi audithoz szükséges, átadandó dokumentumok jegyzékében
határozatok végrehajtásról szóló beszámolók.

szerepeltek a
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A Titkárság nyilatkozata szerint a K u r a t ó r i u m döntéseinek végrehajtásáról nem
állnak rendelkezésre beszámolók.
Az Alapító Okirat 2.3. g) pont rendelkezése szerint a Kuratórium felügyeli a
közalapítványi titkárság munkáját, jóváhagyja annak szervezeti és működési szabályait,
a titkárság munkaprogramjáról és éves tevékenységéről legalább évente egyszer
beszámoltatja a titkárság vezetőjét.

Megjegyzés:

A Titkárság az MMK munkaszervezete, melynek kiemelten
fontos feladata a Kuratórium
- javarészt közpénz
elosztás
tárgyában született - döntéseinek előkészítése és végrehajtása,
valamint figyelemmel arra, hogy a Főtitkár feletti munkáltatói
jogokat a Kuratórium, mint kezelő szerv gyakorolja, a jövőben
célszerű és kívánatos lenne a Titkárságvezetőt az Alapító Okirat
rendelkezéseivel összhangban, legalább évente, de lehetséges a
Kuratórium döntésétől függően gyakoribb időközökkel is, az
általa
vezetett titkárság
tevékenységéről,
a
megkötött
szerződésekről és a kötelezettségvállalásokról
írásban részletes
beszámolásra
kötelezni.

XIV.
Könyvvizsgálói jelentések
(2007. 2008. 2009.)
A vizsgált időszakban az M M K könyvvizsgálatát a í
Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (
>.)
~
' bejegyzett könyvvizsgáló (
•) látta el.
/AZ ívnvijv z006. december 31. napi, 2007. december 31. napi, valamint 2008. december
31. napi közhasznú egyszerűsített éves beszámolói vizsgálatai alapján kiállított
könyvvizsgálói jelentés azt állapította meg, hogy az M M K az adott évre vonatkozó
pénzügyi kimutatását a számviteli törvényben és általános számviteli elvekben foglaltak
szerint állították össze, az M M K közhasznú egyszerűsített éves beszámolói az adott
gazdasági év utolsó napján fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad.
A könyvvizsgálati jelentésekhez az M M K felelős vezetőjeként a Főtitkár Teljességi
Nyilatkozat aláírásával igazolta a vizsgálatokhoz rendelkezésre bocsátott adatok és
dokumentumok helyességét és teljességét.
A könyvvizsgálói jelentések - vizsgálati eredmények összegzéseként - mindhárom
évben megadták a korlátozás nélküli mérleghitelesítő
záradékot.
Az MMK Ellenőrző
Bizottsága
a vizsgált
időszakban
véleményezte
és a
Kuratóriumnak elfogadásra javasolta a közhasznú egyszerűsített éves beszámolókat.
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XV.
Az M M K munkaszervezetében dolgozók
hatályos munkaszerződései
1.

Munkaszerződések

A rendelkezésemre álló iratok alapján - a vizsgálat időpontjában - az M M K huszonegy
munkavállalót foglalkoztat.
A munkavállalók személyét, munkakörét, jelenleg hatályos személyi alapbérét és az
esetleges egyéb juttatásokat, a munkaviszonyok időtartamát, a munkaköri leírásra
vonatkozó megjegyzést és a felmondásra vonatkozó kikötéseket a következő táblázat
foglalja össze:

Munkavállaló

Munkakör

titkárságvezető

Személyi alapbér, költségtérítés, prémium és
esetleges egyéb juttatások

bruttó 706.800.-Ft/hó
személyi alapbér + az éves bére 100%ában meghatározott prémium
(összesen 1.413.600.- Ft/hó lehet)
- gépjárműhasználat teljes költségtérítése
(belföldön, külföldön és magáncélra is) a
gépkocsi használat teljes költséget a
munkáltató fizeti
(1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár)
- munkaköre ellátásával kapcsolatos
egyéb költségek megtérítése számla
alapján: utazási, szállási, étkezési, üzleti
reprezentációs, kommunikációs és
információs költségek
(1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár)
- szakmai továbbképzés és nyelvi oktatási
költségek megtérítése
(1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár)
- a munkaviszonya alatt az életbiztosítási
díja munkáltató általi átvállalása
(1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár)
- alapítvány székhelyén egy, legalább két
szobából álló lakás kizárólagos
használatának biztosítása, melynek bérleti
díját a munkáltató fizeti
(2000.01.01. óta folyamatosan)
- legfeljebb 2 hónapos betegség miatti
keresőképtelensége esetére a munkáltató a
táppénzét az
átlagkereset összegére egészíti ki
(1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár)

munkaviszony időtartama a
jelenleg hatályos szerződés
alapján

1997.01.01-től áll
munkaviszonyban,
a jelenleg hatályos
szerződése
határozott időre szóló
2007 január 1 -tői
2010. december 31-ig

Munkakörébe tartozó feladatokat a szerződése tartalmazza.
Munkaviszony megszüntetése:
Közös megegyezés esetén is a munkáltató köteles a munkavállaló részére a h a t á r o z o t t időből még
hátralévő időre j u t ó átlagkeresetet, de legfeljebb 12 havi átlagkeresetét megfizetni.
Munkáltatói rendkívüli felmondással az Mt. szabályai szerint.
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finanszírozási
igazgató

bruttó 580.000.-Ft/hó
személyi alapbér
+ az éves bére 100%-ában
meghatározott prémium
(összesen 1.160.000. -Ft/hó
lehet)
-nyelvpótlék
- munkaköre ellátásával
kapcsolatban felmerülő
gépj ármühasználat
költségtérítése elszámolás
alapján
(1998.09.01. óta folyamatosan)
- munkaköre ellátásával
kapcsolatban felmerülő egyéb
költségek megtérítése számla
alapján: utazási, szállási,
étkezési, üzleti reprezentációs,
kommunikációs és információs
bel, és külföldi költségek
egyaránt
(1998.09.01. óta folyamatosan)
- szakmai továbbképzés és
nyelvi oktatási költségek
megtérítése (1998.09.01. óta
folyamatosan)
- mobiltelefon használat
költsége
(1998.09.01. óta folyamatosan)
- legfeljebb 2 hónapos betegség
miatti keresőképtelensége
esetére a munkáltató a táppénzét
az átlagkereset összegére
egészíti ki (1998.09.01. óta
folyamatosan)

1998. szeptember 1. napjától
áll munkaviszonyban
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkakörébe tartozó feladatokat a szerződése tartalmazza.
Munkaviszony megszüntetése:
Munkáltató rendes felmondása esetén a végkielégítés összege az Mt. szabályaihoz képest a
munkavállaló számára kedvezőbb. Ha a rendes felmondás oka a munkáltató működésével
összefüggő ok a végkielégítés m é r t é k e 3 havi átlagkereset összegével n ö v e k s z i k .
Rendkívüli felmondással az M t . szabályai szerint.

jogtanácsos
;

bruttó 700.800.-Ft/hó
személyi alapbér

2009. november 2.
napjától áll munkaviszonyban határozatlan időre
szóló munkaszerződéssel

Munkaköri leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.
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bruttó 440.000.-Ft/hó
személyi alapbér
kuratóriumi
titkár

-alapbérén felül negyedévente, a
Főtitkár döntésétől függően,
negyedéves bérének 50%-a illeti
meg

2003.04.01. napjától áll
munkaviszonyban a jelenleg
hatályos szerződése
h a t á r o z a t l a n időre szóló

- 5.OOO.-Ft/hó mobil telefon
hozzájárulásra jogosult

Munkakörébe tartozó feladatokat a szerződése tartalmazza.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

- bruttó 440.000.-Ft/hó
személyi alapbér
irodavezető

-alapbérén felül negyedévente, a
Főtitkár döntésétől függően,
negyedéves bérének 50%-a illeti
meg

1998.05.01. napjától áll
munkaviszonyban
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkakörébe tartozó feladatokat a szerződése tartalmazza.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

pénzügyi
előadó

-bruttó 250.000.-Ft/hó
személyi alapbér

Munkaviszonya határozott időre szól
2009. augusztus 1 -tői
2010. szeptember 30-ig

Munkaköri leírása van, de a dokumentumról mindkét fél aláírása hiányzik.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.
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bruttó 250.000.-Ft/hó
személyi alapbér
pénzügyi előadó

-a munkába járáshoz MÁV
igazolás alapján a munkáltató
havonta megtéríti az utazási
költsége 80%-t

2003.05.05. napjától áll
munkaviszonyban
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel
jelenleg passzív
állományban
(GYED)

A munkakörébe tartozó feladatokat a munkaszerződés kiegészítése rögzíti.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

pénzügyi előadó
5

-bruttó 325.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2008.02.01. napjától áll
munkaviszonyban, jelenleg
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

-bruttó 350.000.-Ft/hó
személyi alapbér

•

gépkocsivezető,
ügyintéző

-a munkavállalói feladatai
ellátására a munkáltató
üzemeltetésében lévő, K1L 699
forgalmi rendszámú Volkswagen
Jetta személygépkocsi használata

2005.02.21. napjától áll
munkaviszonyban
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

belső ellenőr

-bruttó 200.00ö.-Ft/hó
személyi alapbér

2004.07.01. napjától áll
munkaviszonyban, heti 15
órában meghatározott
részmunkaidőben,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkakörébe tartozó feladatokat a szerződése tartalmazza.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.
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gyártási előadó

-bruttó 360.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2003.05.15. napjától áll
munkaviszonyban,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

csoportvezető
project menedzser

2003.05.05. napjától áll
munkaviszonyban, jelenlegi
munkakörében 2008.07.01-től.
határozatlan időre szóló
munkás zerző d é s s e 1

-bruttó 480.000.-Ft/hó
személyi alapbér

Munkaköri leírásáról mindkét fel aláírása hiányzik.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

project menedzser

-bruttó 400.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2006.07.20. napjától áll
munkaviszonyban,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírása van, de aláírás nincs a dokumentumon.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

project menedzser

-bruttó 4ó4.000.-Ft/hó
személyi alapbér
-alapbérén felül negyedévente,
a háromhavi bérének 50%-a
illeti meg prémiumként.

2001.07.01. napjától áll
munkaviszonyban,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Feladatait a szabályosan aláírt munkaköri leírás tartalmazza.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.
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project menedzser
1

-bruttó 406.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2004.11.02. napjától áll
munkaviszonyban,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

M u n k a k ö r i leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

project elszámoltató
csoportvezető

-bruttó 460.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2006.07.17. napjától áll
munkaviszonyban,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

M u n k a k ö r i leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

a

project elszámoltató

-bruttó 380.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2006.01.16. napjától áll
mu n kav i s zo ny b an,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírásáról mindkét fel aláírása hiányzik.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

project elszámoltató
Í

-bruttó 480.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2003.05.19. napjától áll
munkaviszonyban, napi 4 óra
részmunkaidőben,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírásáról mindkét fél aláírása hiányzik.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

36

atlatszo.hu
2012.11.03.
38. oldal

1

project elszámoltató

-bruttó 380.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2007.12.03. napjától áll
munkaviszonyban,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

-bruttó 300.000.-Ft/hó
személyi alapbér

filmterjesztői szakmai
ellenőr

-alapbérén felül negyedévente, a
Főtitkár jóváhagyásával
negyedéves bérének 50%-a illeti
meg prémiumként
- vidéki art-mozik helyszíni
ellenőrzése érdekében külön
megállapodásba foglalt havi
költségtérítésre jogosult

2003.09.15. napjától áll
munkaviszonyban, jelenleg 6
órában meghatározott
részmunkaidőben,
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Ellátandó feladatait a munkaszerződés tartalmazza.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az Mt. szabályai szerint.

kontrolling asszisztens

-bruttó 360.000.-Ft/hó
személyi alapbér

2005.03.01. napjától áll
munkaviszonyban, jelenlegi
munkakörében
határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel

Munkaköri leírását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződése már nem tartalmazza,
munkaköri leírása nincs.
Munkaviszony megszüntetése:
Szerződésben nincs erre külön rendelkezés, ezért az M t . szabályai szerint.
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2. Az átvilágítással érintett munkajogviszonyok tartalma, jogi megítélése
A rendelkezésre álló iratok, információk alapján az MMK-nál szakszervet nem
működik, továbbá - mivel a Munka Törvénykönyve (Mt.) 43.§ (1) bekezdés alapján, ha
a munkavállalók létszáma az 50 főt nem haladja meg - üzemi tanács választására,
kollektív szerződés megkötésére nem került sor.
A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a Főtitkár gyakorolja, a Főtitkár
felett pedig a Kuratórium.
A vizsgálat alá vont munkaszerződések tekintetében megállapítható, hogy az Mt. által
megkövetelt, alább részletezett kötelező tartalmi elemekkel az a következők szerint
rendelkeznek:
a. ) személyi
-

b.)

alapbér

valamennyi vizsgált szerződésben havibér került meghatározásra, továbbá
minden szerződés esetben a személyi alapbér a minimálbérnél, garantált
bérminimumnál magasabb.
munkakör

Megjegyzés:

A munkakörben meghatározott feladatok összességét, a hozzá
tartozó felelősség-, hatás- és jogkört, a szervezeti hovatartozást,
a munkakört betöltő személy felettesét, beosztottait, közvetlen
munkatársait, a munkaköréhez tartozó elvárásokat, jogokat és
kötelességeket
a munkaköri
leírásban kell rögzíteni, s a
dolgozóval munkába lépéskor szóban és írásban is közölni kell
A munkaköri leírást a kialakított munkakörnek megfelelően kell
elkészíteni, amely független attól a személytől, aki a feladatot
elvégzi A munkaköri leírásnak tehát nem az azt betöltő személy
munkakörét, hanem a feladatra létrehozott munkakör
leírását
kell tartalmaznia.
A táblázatban jelzett munkavállalóknak
vagy egyáltalán nincs
munkaköri leírásuk, vagy akiknek van, ott egy kivétellel
valamennyi esetben
hiányzik
munkáltató
és/vagy
a
munkavállaló
aláírása.
Ez súlyos probléma, tekintettel arra, hogy a munkavállaló az
aláírásával veszi tudomásul és magára nézve kötelezőnek a
munkaköri leírásban foglaltakat.
A munkavállalók
közül
többen
kötetlen
munkaidőben
foglalkoztatottak, amely esetekben nem a munkaidő, hanem
éppen az elvégzendő feladatoknak van jelentősége.
Az érintett esetekben a munkaköri
aláírásokat mielőbb pótolni kell.

leírásokat,

illetve az

A munkaköri leírás elkészítése a munkahelyi vezető felelőssége.
,

.
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2006. január 1. napján lépett hatályba az a rendelkezés mely szerint a munkáltató a
munkaköri feladatokról és a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről a
munkaszerződés megkötésekor, de legkésőbb az ezt követő 30 napon belül köteles a
munkavállalót tájékoztatni. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről
való tájékoztatás akkor maradhat el, ha a munkakört és a végzettséget jogszabály
határozza meg,
A 2006. január 1. után kelt munkaszerződésekből nem derül ki, hogy az MMK, mint
munkáltató e tárgyban tájékoztatta-e a munkavállalóit.
c.) a munkavégzés helye
- munkaszerződések egyértelműek a tekintetben, hogy állandó, vagy változó
munkahelyre került-e a munkavállaló felvételre; a megállapodások értelemszerű
megjelölést használnak, pl. munkáltató székhelye, annak címe.
d.) a felek neve és a munkaviszony szempontjából
Megjegyzés:

A munkaszerződések
tartalmazzák.

A vizsgált munkaszerződések
rendelkezései.

egyéb

lényeges adatai

fenti adatokat némely esetben hiányosan

— az Mt.

által

nem kötelezően

előírt

-

-

a munkaszerződések egyértelműen megjelölik a munkavállaló felett munkáltatói
jogok gyakorló, és az utasítási joggal rendelkező személyeket,

-

a szerződésekről általában elmondható, hogy nincs meghatározva, hogy a
munkavállalót milyen munkaidőben alkalmazzák - kivéve a részmunkaidős
foglalkoztatásokat, ahol ez egyértelmű - de ez nem jelent problémát, mert ilyen
esetben a munkaviszonyt teljes munkaidőre vonatkozóan kell létrejöttnek
tekinteni,

-

a szerződések mindegyikében a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a
munkavállaló személyi alapbérét minden naptári év első negyedévében - az
M M K működésének és fenntartási költségeinek figyelembe vételével felülvizsgáltatja, és noha ez nem jelent feltétlen kötelezettségvállalást,
mégis
félreértésre
adhat okot és adott esetben a munkáltatót
magyarázkodásra
kényszerítheti.

Megjegyzés:

A munkajog egyik fontos, munkáltató
által
kötelezendőén
betartandó alapelve a munkavállalók
azonos megítélése és a
diszkrimináció tilalma, mely az MMK-nál sérülni látszik azáltal,
hogy „azonos végzettségű és munkát végző"
munkavállalók
(pénzügyi előadók, project menedzserek, project elszámoltatok)
eltérő bérrel vannak foglalkoztatva.
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Az „azonos végzettségű és munkát végző" kategória pontos
megítélésére
csak minden körülmény részletes
ismeretéhen
kerülhet sor, de felhívom a figyelmet arra, mennyiben a
megfelelő feltételek
teljesülnek, ügy az Egyenlő
Bánásmód
Hivatal és a bírósági döntések megállapításai
szerint is már
bruttó 30-40 ezer forintos bérkülönbség eltúlzottnak
minősülhet
Fentiek alapján javaslom az érintett munkavállalók esetében az
„azonos végzettségű és munkát végző" kategória
feltételeinek
vizsgálatát,
és
annak
eredményétől
függően
a
munkaszerződések felülvizsgálatát, illetve módosítását

3. Az MMK dolgozóit megillető béren kívüli

juttatások

Az M M K munkavállalói számára, a béren kívüli juttatások szabályozott rendben történő
nyújtása érdekében a Főtitkár 2005. december 15. napján megalkotta a 2006. január 1
napjától hatályos béren kívüli juttatások szabályzatát.
A szabályzat szerint:
-

A béren kívüli juttatások, az M M K minden munkavállalóját » függetlenül a
munkavállaló beosztásától, betöltött munkakörétől, teljesítménytől és bármely
más csoportképző ismérvétől függetlenül - megilletik.

-

Az M M K béren kívüli juttatásokra fordítható összeget a mindenkori anyagi
helyzetétől függően, naptári évenként, a szabályzattól független Főtitkári
rendelkezéssel állapítja meg.

-

Az M M K munkavállalója részére megállapított éves béren kívüli juttatás
összege a Közalapítványnál az adóévben-munkaviszonyban töltött napokkal
arányos összegben jár.

-

A szabályzatban rögzített béren kívüli juttatások a munkavállalók által, a
szabályzatban rögzítettek szerint szabadon választhatók.

Béren kívüli juttatásként adható a munkavállaló részére
a. adómentes béren kívüli juttatás
b. adóköteles béren kívüli juttatás
A munkavállalót, az adóévben a Főtitkári rendelkezésben megállapított 1 főre jutó
bruttó keret összeg illeti meg. (ez tudomásom szerint 2006-tól változatlanul
bruttó
150.000.-FL)
Csak adómentes béren kívüli juttatás választása esetén a munkavállaló az 1 főre
megállapított bruttó keret összeg erejéig nyújthatja be igényét.
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Csak adóköteles béren kívüli juttatás vagy adóköteles és adómentes béren kívüli juttatás
vegyes választása esetén, a munkavállaló olyan mértékű béren kívüli juttatásra
nyújthatja be igényét, amely az általa választott adóköteles juttatások mindenkori
közterheit is fedezni tudja az 1 főre jutó bruttó keret összegből.
Választható adómentes béren kívüli juttatások:
-

A kifizető által a belföldi illetőségű magánszemélynek a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban:
üdülési csekk) értékéből adott engedmény, de - több kifizető esetén is legfeljebb az évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegének
megfelelő rész;

-

A munkáltatói, a szolgálati érdekből történő áthelyezéskor a lakóhely változása
miatt a költözködéshez nyújtott
szolgáltatás, továbbá a csoportos
személyszállítás;

-

Kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában
juttatott bevételnek a mindenkor hatályos adójogszabályi előírásoknak
megfelelő, havi adómentes mértéket meg nem haladó része;

-

Az a kifizetés, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok
támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult - szülő vagy a vele
közös háztartásban élő házastárs útján a tanév első napját megelőző és követő 60
napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér
kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla
ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az
említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában a mindenkor hatályos
adójogszabályi előírásoknak megfelelő, adómentes mértékig terjedően juttat
(adómentes iskolakezdési támogatás)

-

A munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak
ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi
utazására szolgáló bérlet.

-

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy az önkéntes kölcsönös
önsegélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulásból az a rész, amelyet a
jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni,

-

Az adómentes internet használatra jogosító utalvány munkáltató által viselt díja,
valamint az adómentes számítógép juttatás szokásos piaci értéke

-

Az adómentes bankszámlaköltség-térítés összege

-

A művelődési intézményi szolgáltatásra beváltható utalvány, - színházjegy,
színházbérlet, zenei tárgyú szolgáltatás - szokásos piaci értéke.
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Választható adóköteles béren kívüli juttatások:
-

Az adómentes juttatásoknál felsorolt azon tételek, melyek értékhatártól függően
adómentesek, azok közül az adómentes értékhatáron felüli választás.

-

A munkavállaló egészségi állapotának megőrzését
szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány, bérlet.

-

Albérleti hozzájárulás, számla ellenében történő elszámolása.

-

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a magánszemély javára munkáltatói
hozzájárulásként fizetett összeg adóköteles része.

-

Ruhapénz, számla ellenében történő elszámolása.

-

A munkavállaló intellektuális továbbfejlődését szolgáló, olyan tanfolyam számla
ellenében történő elszámolása, mely nem a munkavállaló munkakörének
betöltéséhez szükséges feladatok ellátását szolgálja.

Megjegyzés:

szolgáló

sportcélú

A szabályzat szerinti adómentes béren kívüli juttatások után a
vizsgálat időpontjában már adófizetési kötelezettség áll fenn, a
szabályzatot
aktualizálni
kellene az adójogszabályok
jelentós
változása miatt.

4. Az MMK alkalmazottai munkaviszonya megszüntetésének
szabályai
Az M M K alkalmazottai munkaviszonyának megszüntetésére - a két későbbiekben
külön részletezett menedzser munkaszerződés kivételével - az Mt-ben írt rendelkezések
az irányadóak, tekintettel arra, hogy a törvényi rendelkezésektől eltérő kikötést a
megállapodások nem tartalmaznak, sőt kifejezetten rögzítik, hogy a szerződésekben
nem szabályozott kérdésekben az Mt. szabályait kell alkalmazni.
Fentiekre tekintettel, az MMK dolgozóinak
munkaviszonyának
megszüntetésére
irányadó, Mt-ben szabályozott rendelkezések lényegét az alábbiakban ismertetem:
Munkaviszony a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
illetve - határozott idejű munkaviszonynál - a határozott idő lejártával szűnik meg.
A munkaviszony megszüntethető:
- a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
- rendes felmondással (határozatlan időre szóló munkaszerződésnél);
- rendkívüli felmondással;
a próbaidő alatt azonnali hatállyal.
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Választható adóköteles béren kívüli juttatások:
-

Az adómentes juttatásoknál felsorolt azon tételek, melyek értékhatártól függően
adómentesek, azok közül az adómentes értékhatáron felüli választás.

-

A munkavállaló egészségi állapotának megőrzését
szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány, bérlet.

-

Albérleti hozzájárulás, számla ellenében történő elszámolása.

-

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a magánszemély javára munkáltatói
hozzájárulásként fizetett összeg adóköteles része.

-

Ruhapénz, számla ellenében történő elszámolása.

-

A munkavállaló intellektuális továbbfejlődését szolgáló, olyan tanfolyam számla
ellenében történő elszámolása, mely nem a munkavállaló munkakörének
betöltéséhez szükséges feladatok ellátását szolgálja.

Megjegyzés:

szolgáló

sportcélú

A szabályzat szerinti adómentes béren kívüli juttatások után a
vizsgálat időpontjában már adófizetési kötelezettség áll fenn, a
szabályzatot
aktualizálni
kellene az adójogszabályok
jelentós
változása miatt.

4. Az MMK alkalmazottai munkaviszonya megszüntetésének
szabályai
Az M M K alkalmazottai munkaviszonyának megszüntetésére - a két későbbiekben
külön részletezett menedzser munkaszerződés kivételével - az Mt-ben írt rendelkezések
az irányadóak, tekintettel arra, hogy a törvényi rendelkezésektől eltérő kikötést a
megállapodások nem tartalmaznak, sőt kifejezetten rögzítik, hogy a szerződésekben
nem szabályozott kérdésekben az Mt. szabályait kell alkalmazni.
Fentiekre tekintettel, az MMK dolgozóinak
munkaviszonyának
megszüntetésére
irányadó, Mt-ben szabályozott rendelkezések lényegét az alábbiakban ismertetem:
Munkaviszony a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
illetve - határozott idejű munkaviszonynál - a határozott idő lejártával szűnik meg.
A munkaviszony megszüntethető:
- a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
- rendes felmondással (határozatlan időre szóló munkaszerződésnél);
- rendkívüli felmondással;
a próbaidő alatt azonnali hatállyal.
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A határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató a határozott idő lejárta előtt akkor is
megszüntetheti, ha a munkavállaló hátralévő időre járó - legfeljebb azonban egyévi átlagkeresetét előre kifizeti. A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást,
illetve nyilatkozatokat mindig írásba kell foglalni.
Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel: mind a határozatlan, mind a
határozott idejű munkaviszony megszüntethető a munkavállaló és a munkáltató közös
megegyezésével. Ilyenkor a munkaviszony azon a napon szűnik meg, amelyet a felek
megjelölnek a megegyezésben. Eddig az időpontig a munkavállaló köteles munkát
végezni, a munkavégzés alóli felmentését nem kérheti.
Mt. rendes felmondásra vonatkozó szabályai:
Határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató
felmondással megszüntetheti. Ettől érvényesen eltérni nem lehet, ezért bármely a rendes
felmondás jogának korlátozására irányuló megállapodás, nyilatkozat semmis.
A munkavállaló rendes felmondását nem köteles, munkáltató azonban köteles
felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan k i kell
tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak
kell bizonyítania.
A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, munkaviszonnyal kapcsolatos
magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet (erre hivatkozás
esetén lehetőséget kell adni a munkavállalónak a kifogások elleni védekezésre).
A munkáltató a rendes felmondását nem köteles indokolni, ha a munkavállaló
nyugdíjasnak minősül, azonban csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg a rá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a meghatározott
életkor eléréséig.
Szintén nem kell indokolni a vezető állású munkavállaló rendes felmondását sem.
A felmondás érvényességéhez szükséges a felmondási szándékon, az indokláson és a
jogorvoslatról való tájékoztatáson túl lényeges a felmondási idő kezdetének és végének,
továbbá a felmentés időtartamának meghatározása.
A felmondás annak közlésével válik hatályossá.
A munkáltatói felmondás érvényességével összefüggésben vizsgálandó, hogy az arra
jogosulttól származik-e a felmondás.
A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az
alábbiakban meghatározott esetekben (felmondási tilalmak): betegség vagy üzemi
baleset/foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való
jogosultság időtartama alatt, beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés
esetén, közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés
nélküli szabadság idején, a terhesség, a szülést követő 3 hónap, illetve a szülési
szabadság ideje, továbbá a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt.
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Ha a felmondási védelem időtartama a 15 napot meghaladja, ezt követően csak 15 nap,
ha a 30 napot meghaladja, ezt követően csak 30 nap elteltével kezdődhet el a felmondási
idő.
Felmondási idő, felmondási időre járó m u n k a b é r
A felmondási idő legalább 30 nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg; ettől
érvényesen eltérni nem lehet.
A 30 napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
• három év után 5 nappal,
• öt év után 15 nappal,
• nyolc év után 20 nappal,
• tíz év után 25 nappal,
• tizenöt év után 30 nappal,
• tizennyolc év után 40 nappal,
• húsz év után 60 nappal
meghosszabbodik.
A vezető állású munkavállalókra nem vonatkoznak a felmondási idő szabályai.
A felmondási időn belül a munkáltató köteles a munkavállalót a munkavégzés alól
felmenteni. A felmentés mértéke a munkavállalóra irányadó felmondási idő fele,
melytől a felek megállapodása a munkavállaló javára eltérhet, sőt a munkáltató
megteheti, hogy a felmondási idő teljes tartamára a munkavállalót mentesítse a
munkavégzés alól. A Mt. alapján járó felmentési időbe a még k i nem adott szabadságot
nem lehet beszámítani.
A felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg.
Ha a munkavállalót a felmondási idő letelte előtt a munkavégzés alól végleg
felmentették és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavállalónak a
munkavégzés alóli felmentése után következett be, a már kifizetett munkabért
visszakövetelni nem lehet. A felmentés tartamára kifizetett átlagkereset akkor sem
követelhető vissza, ha a munkavállaló a felmentési idő alatt munkavégzéssel járó
jogviszonyt létesít.
A felmentési idő tartama alatt a biztosítás fennáll. Az erre az időszakra - előre kifizetett díjazás esetében alkalmazni kell azt a szabályt, hogy a biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésére tekintettel, e biztosítási időnek a
következő naptári évre áthúzódó időtartamára kifizetett, járulékalapot képező jövedelem
után a nyugdíjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határnapi
összegének figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni.
Végkielégítés
A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes
felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.(Nem jár
végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének
időpontjában nyugdíjasnak minősül.)
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A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltatónál a
törvényben meghatározott időtartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni: -a szabadságvesztés, a közérdekű munka,
-a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, kivéve a közeli hozzátartozó,
valamint a tíz éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából igénybe vett fizetés
nélküli szabadság időtartamát.
A végkielégítés mértéke a munkavállalónál munkaviszonyban töltött
- legalább három év esetén: egyhavi;
legalább öt év esetén: kéthavi;
- legalább tíz év esetén: háromhavi;
legalább tizenöt év esetén: négyhavi;
legalább húsz év esetén: öthavi;
legalább huszonöt év esetén: hathavi
átlagkereset.
A végkielégítés összege háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a
munkavállaló
- az öregségi nyugdíjra, továbbá
- a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt
éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a munkavállalót,
korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.
A végkielégítés járulékalapot képező jövedelem, utána nyugdíjjárulékot kell fizetni, de
csak a kifizetés évére vonatkozó felső határnak megfelelő összegig, egészségbiztosítási
járulék alapját viszont nem képezi.

Átlagkereset számítása
Átlagkeresetként a munkavállaló részére az átlagszámítás alapjául szolgáló időszakra
kifizetett munkabér időarányosan számított átlagát kell figyelembe venni.
Az átlagkereset-számítás alapjául általában az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett
munkabérek szolgálnak.
Ha a munkavállaló munkaviszonya a négy naptári negyedévnél rövidebb, az
átlagkeresete számításakor a nála számításba vehető naptári negyed év(ek), negyedév
hiányában az utolsó naptári hónap(ok)ra kifizetett munkabért kell figyelembe venni.
A prémium a teljesítménybér egyik fajtája, ezért munkabérként kell számításba venni,
és a törvény, valamint az ítélkezési gyakorlat értelmében az átlagkereset számítás
szempontjából munkabérnek minősül a jutalom is.
Az átlagkereset meghatározása során az utolsó négy naptári negyedévnek azokat a
negyedéveket kell tekinteni, amelyekben a munkavállaló a munkaviszony fennállása
alatt a munkavégzése alapján utoljára munkabérben részesült.
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Rendkívüli felmondás szabályai
Mind a munkáltató, mind a munkavállaló rendkívüli felmondással megszüntetheti a
határozott és a határozatlan időre szóló munkaviszonyt is, ha a másik fél
-

a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

-

egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony
lehetetlenné teszi.

fenntartását

A munkáltatói rendkívüli felmondást indokolni kell, az indokolásból k i kell tűnnie a
felmondás valódi okának.
A munkáltatói rendkívüli felmondás közlése előtt lehetőséget kell adni a
munkavállalónak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére és a vele szemben
felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből
következően ez a munkáltatótól nem várható el.
A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől
számított 15 napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított 1 éven
belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.
Rendkívüli felmondás esetén nem alkalmazhatók a felmondási időre, a felmondási
tilalmakra és korlátokra, valamint a végkielégítésre vonatkozó szabályok.
Ha a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendkívüli felmondással, a
munkáltató köteles annyi időre járó átlagkeresetet kifizetni, amennyi a rendes
felmondása esetén járna, továbbá végkielégítés is jár a munkavállalónak, és felmerült
kárának megtérítését is követelheti.
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5. Menedzser

munkaszerződések

Az M M K munkavállalói közül
titkárság vezető és
finanszírozási igazgató rendelkezik egyedi menedzser munkaszerződéssel, ezért
ezen munkaviszonyok tartalma a következőkben külön is kifejtésre kerül.

1.

: titkárságvezető munkaszerződése

(továbbiakban: munkavállaló) titkárságvezetői munkakörben történő
foglalkoztatására első alkalommal a 1997. január 2. napján kelt, 1999. december 31-ig
tartó, határozott időre szóló menedzser munkaszerződés alapján került sor.
A munkaviszony lejártakor, 2000. január 1. napján hasonló tartalmú menedzser
munkaszerződéssel a felek újabb öt év határozott időre, 2004. december 31-ig tartó
jogviszonyt hoztak létre, amely szerződést - a személyi alapbér és az időbeli hatály
vonatkozásában - több alkalommal módosítottak, tulajdonképpen ez a megállapodás
tekinthető munkavállaló ma is hatályos munkaszerződésének.
A munkáltatói jogokat munkavállaló felett a Kuratórium gyakorolja, de utasítási joga
nincs.
A 2006. december 28. napján aláírt szerződés-módosítás szerint
jelenleg határozott időre szól 2010. december 31. napjáig.

munkaviszonya

Személyi alapbére 2010. január 1. napjától bruttó 706.800.-Ft/hó, valamint a
Kuratórium által kitűzött az éves bére 100%-ában meghatározott prémium illeti meg,
így jelenleg prémiummal együtt számított havi munkabére 1.413.600.-Ft.
A munkaviszonya fennállása alatt személyi alapbére a fogyasztói árindex figyelembe
vételével, több alkalommal, az adott év január 1. napjára visszamenőleges hatállyal is
korrekcióra került, és ezen előtérjesztésekből kiderül az is, hogy a maximális prémium
összegét minden évben felvehette.
Munkavállalót a fenti bérjellegű kifizetéseken kívül az alábbi juttatások illetik meg:
- gépjárműhasználat teljes költségtérítése (belföldön, külföldön és magáncélra is) a
gépkocsi használat teljes költségét a munkáltató fizeti, mely munkavállalónak
1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár,
- munkaköre ellátásával kapcsolatos egyéb költségek megtérítése számla alapján:
utazási, szállási, étkezési, üzleti reprezentációs, kommunikációs és információs
költségek, mely munkavállalónak 1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár,
- szakmai továbbképzés és nyelvi oktatási költségek megtérítése, munkavállalónak
1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár,
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- a munkaviszonyának tartama alatt az életbiztosítási díja munkáltató
átvállalása, munkavállalónak 1997.01.01. óta megszakítás nélkül jár,

általi

- alapítvány székhelyén egy, legalább két szobából álló lakás kizárólagos
használatának biztosítása, melynek bérleti díját a m u n k á l t a t ó fizeti, 2000.01.01. óta
megszakítás nélkül jár,
* legfeljebb 2 hónapos betegség miatti keresőképtelensége esetére a munkáltató a
táppénzét az átlagkereset összegére egészíti k i , mely munkavállalónak 1997.01.01.
óta megszakítás nélkül jár.

Megjegyzés:

A munkavállaló részére biztosított egyéb juttatások
kérdésében
az Mt. nem határoz meg korlátokat, a juttatások
mértékének
megítélésében a társadalomban általánosan elfogadott, ún. „jó
erkölcs" az irányadó.

A munkaszerződés szerint további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt nem létesíthet, azonban vezető tisztségviselővé, vagy felügyelő
bizottság tagjává több gazdálkodó szervezetben is megválasztható.
A munkavállaló titkárság vezetői tevékenysége keretében a munkáltatónak okozott
kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel (vétkesség alapján fennálló
felelősség) munkaviszonyának jogellenes megszüntetésével munkáltatónak okozott
kárért 12 havi átlagkeresetével felel.
Munkaviszony rendkívüli felmondással az Mt. rendelkezései szerint szüntethető meg,
azonban közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozóan az Mt-ben rögzített
szabályoktól eltérő rendelkezés emelendő k i , mely szerint a munkáltató ebben az
esetben is köteles a munkavállaló részére a határozott időből még hátralévő időre
jutó átlagkeresetet, de legfeljebb 12 havi átlagkeresetét megfizetni.

Megjegyzés:

A közös megegyezés tartalmára vonatkozó
hiszen a szerződéskötéskor
még nem
megegyezés tartalma a felek által előre nem

kikötés jogellenes,
ismert,
jövőbeni
meghatározható.

Nem szorul különösebb
magyarázatra,
hogy a
jövőbeni
„megegyezés"
kötelező tartalmának
előre történő
rögzítése
esetén ténylegesen megegyezésről nem beszélhetünk, így ennek
alkalmazása
mindenképpen
a rendeltetésszerű
joggyakorlás
követelményébe
ütközik.
A közös megegyezésre
kikötött, a határozott
időből még
hátralévő időre jutó átlagkeresetet,
de legfeljebb 12 havi
átlagkeresetét megfizetésére vonatkozó munkáltatói
kötelezettség
nem
a közös
megegyezés,
hanem a határozott
idejű
munkaszerződés munkáltató felmondásának
jogkövetkezménye.
48

atlatszo.hu
2012.11.03.
51. oldal
2.

r finanszírozási igazgató munkaszerződése

(továbbiakban: munkavállaló)
finanszírozási
igazgató
munkakörben 1998. szeptember 1 napján kelt menedzser munkaszerződés - melyet a
személyi alapbér vonatkozásában több alkalommal módosítottak - alapján áll
határozatlan időre szóló munkaviszonyban az MMK-val.
A munkáltatói jogokat munkavállaló felett a Főtitkár gyakorolja.
Személyi alapbére 2008. július 1. napjától bruttó 580.000.-Ft/ho, valamint a Főtitkár
által kitűzött az éves bére 100%-ában meghatározott prémium illeti meg, így jelenleg
prémiummal együtt számított havi munkabére 1160.000.-Ft.
Munkavállalót a fenti bérjellegű kifizetéseken kívül az alábbi juttatások illetik meg:
. nyelvvizsga pótlék,
- munkaköre ellátásával kapcsolatban felmerülő gépjárműhasználat költségtérítése
elszámolás alapján (1998.09.01. óta folyamatosan)
- munkaköre ellátásával kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megtérítése
számla alapján: utazási, szállási, étkezési, üzleti reprezentációs, kommunikációs és
információs bel,- és külföldi költségek egyaránt (1998.09.01. óta folyamatosan)
- szakmai továbbképzés és nyelvi oktatási költségek megtérítése (1998.09.01. óta
folyamatosan)
- mobiltelefon használat költsége (1998.09.01. óta folyamatosan)
- legfeljebb 2 hónapos betegség miatti keresőképtelensége esetére a munkáltató a
táppénzét az átlagkereset összegére egészíti ki (1998.09.01. óta folyamatosan)
A munkaszerződés szerint további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt nem létesíthet, azonban vezető tisztségviselővé, vagy felügyelő
bizottság tagjává több gazdálkodó szervezetben is megválasztható.
A munkavállaló munkakörébe tartozó tevékenysége keretében a munkáltatónak okozott
kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel (vétkesség alapján fennálló
felelősség) munkaviszonyának jogellenes megszüntetésével munkáltatónak okozott
kárért 2 havi átlagkeresetével felel.
A munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetére munkavállaló
számára az Mt. rendelkezéseivel azonos mértékű felmondási időket határoztak meg.
A kikötött végkielégítés mértéke azonban eltér a törvényi rendelkezésektől,
munkavállalónak egyhavi átlagkereset jár már a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
egy hónap után is (a törvény szerint egyhavi csak háromévi munkaviszony után járna)
és ennek megfelelően növekszik, legalább három év esetén: kéthavi; legalább öt év
esetén: háromhavi; legalább tíz év esetén: négyhavi; legalább tizenöt év esetén: öt havi;
legalább húsz év esetén: hat havi; legalább huszonöt év esetén: hét havi átlagkeresetnek
megfelelő összeg.
Amennyiben a rendes felmondás indoka a munkáltató működésével összefüggő ok,
úgy a végkielégítés előzőekben írt mértéke háromhavi átlagkereset összegével
emelkedik.
Munkaviszony rendkívüli felmondással az Mt. rendelkezései szerint szüntethető meg.
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6. Tartós megbízási szerződéssel foglalkoztatottak
A rendelkezésre bocsátott dokumentumok
foglalkoztat megbízási szerződéssel:

1.

alapján

az

M M K három

személyt

magánszeméllyel 2009. augusztus 29-én létrejött megbízási
szerződés

Á szerződés tárgya:
Titkársági ügyintézési feladatok, anyagbeszerzés, kézbesítés, egyéb ügyintézői
feladatok
Megbízási d í j :
Megbízási díj: 45.000.-Ft/h6
Időbeli hatály:
2009. szeptember 1 napjától kezdődően határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Ptk. megbízási szerződések megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint, ezen felül
bármely fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú, rendkívüli felmondással.
Rendkívüli felmondással: mindkét fél részéről, ha a másik fél a szerződés
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást tanúsít, mely a szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi.

2.

i magánszeméllyel 2010. március 1-én létrejött

t

megbízási szerződés

A szerződés tárgya:
A 2004. évi I I . tv ( filmtörvény) létrejötte körülményeinek vizsgálata, a részére
átadott dokumentumok között kutatás és tanulmány készítése, melynek leadási
határideje 2010.1231.
Megbízási díj:
Megbízási díj: 120.000.-Ft/hó
Időbeli hatály:
2010.03.01-től 2010.12.31-ig határozott időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Ptk. megbízási szerződések megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint.
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Megjegyzés:

E szerződés tekintetéhen a szerződéssel elérni kívánt cél nehezen
érthető meg, nevezetesen, hogy miért kell a filmtörvény
létrejöttének körülményeit, több mint hat évvel a hatályba
lépését követően 9 hónapon át az MMK-nak vizsgáltatni A
szerződés megítéléséhez
szükséges
volna a havi teljesítési
igazolások és a teljesítés dokumentumainak vizsgálata is.

3*

magánszeméllyel 2002. június 30-án létrejött megbízási
szerződés

A szerződés tárgya:
Kuratóriumi adminisztrációs feladatok elvégzése, az M M K által időszakonként
kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
Megbízási díj:
Megbízási díj: HO.OOO.-Ft/hó
Időbeli hatály:
2003.07.01-tői határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Ptk. megbízási szerződések megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint.
Megjegyzés:

által ellátandó tevékenység
jellege és az
foglalkoztatására
irányuló jogviszony a munkajogviszony
elemeit hordozza, ezért színlelt szerződésnek
minősülhet.

XVI
Az MMK által a nnmkaváüalóknak nyújtott
kölcsönök, támogatások

1. Munkáltatói

kölcsönszerződések

Az M M K a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó rendelkezéseit
szabályzatban alkotta meg.

külön

Támogatásban részesülhet az a MMK-val legalább három éve munkaviszonyban álló
személy.
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Megjegyzés:

E szerződés tekintetéhen a szerződéssel elérni kívánt cél nehezen
érthető meg, nevezetesen, hogy miért kell a filmtörvény
létrejöttének körülményeit, több mint hat évvel a hatályba
lépését követően 9 hónapon át az MMK-nak vizsgáltatni A
szerződés megítéléséhez
szükséges
volna a havi teljesítési
igazolások és a teljesítés dokumentumainak vizsgálata is.

3*

magánszeméllyel 2002. június 30-án létrejött megbízási
szerződés

A szerződés tárgya:
Kuratóriumi adminisztrációs feladatok elvégzése, az M M K által időszakonként
kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
Megbízási díj:
Megbízási díj: HO.OOO.-Ft/hó
Időbeli hatály:
2003.07.01-tői határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Ptk. megbízási szerződések megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint.
Megjegyzés:

által ellátandó tevékenység
jellege és az
foglalkoztatására
irányuló jogviszony a munkajogviszony
elemeit hordozza, ezért színlelt szerződésnek
minősülhet.

XVI

Az MMK által a nnmkaváüalóknak nyújtott
kölcsönök, támogatások

1. Munkáltatói

kölcsönszerződések

Az M M K a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó rendelkezéseit
szabályzatban alkotta meg.

külön

Támogatásban részesülhet az a MMK-val legalább három éve munkaviszonyban álló
személy.
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A dolgozó lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott támogatásként - a lakáscélú
számla vezetésével megbízott pénzintézet útján - kamatmentes lakáscélú kölcsönben
részesíthető a következő feltételek együttes fennállása esetén:
a) ha a lakóingatlan lakószobáinak száma és a lakásépítési költsége, vételára megfelel
a lakáscélú támogatásokról szóló külön jogszabályban meghatározott méltányolható
lakásigény feltételeinek;
b) a kölcsönnel vásárolt, épített, bővített lakástulajdon megszerzésével a saját maga
lakáshelyzetét rendezi;
c) vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra más szervtől (pl.
pénzintézet, önkormányzat, házastárs munkáltatója) igénybe vett anyagi eszközöket és a
kölcsön összegét a vételár, az építési költség kiegyenlítésére használja fel;
d) rendelkezik az építési költségnek, vételárnak, legalább 10%-a mértékében saját
megtakarítású anyagi fedezettel. Saját megtakarítású anyagi fedezetként kell számításba
venni a korábban - 5 éven belül - értékesített lakóingatlan eladási árát, csökkentve az azt
terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a
kiegyenlített lakáscélú pénzintézeti hitel összegével;
e) rendelkezik az építéshez szükséges lakótelekkel, érvényes építési engedéllyel és
vállalja, hogy a támogatás folyósításának időpontjától számított egy éven belül
megkezdi az építkezést,
F) hozzájárni ahhoz, hogy a tulajdonába kerülő, illetőleg tulajdonában álló ingatlanra
a M M K javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre;
g) vállalja a támogatás engedélyezésre jogosulttal e rendelkezések függelékeinek
megfelelő megállapodásokban, és a kölcsönszerződésben meghatározott feltételek
teljesítését.
Annak a dolgozónak a lakásépítése, - vásárlása támogatható, akinek magának, a
házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak
lakóingatlan tulajdona - haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező által lakott tulajdont
kivéve -, állandó használati joga, haszonélvezeti joga vagy bérleti jogviszonya nincs,
illetőleg a meglévőt az újabb lakóingatlan szerzése érdekében értékesíti, bérleti
jogviszonyát megszünteti.
Támogatást vehet igénybe az is, akinek maga, házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke,
együttköltöző családtagjai
a) tulajdonában lévő lakás lebontását az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező
önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte;
b) haszonélvezettel terhelten került a lakóingatlan a tulajdonába és a haszonélvező a
lakóingatlanban bent lakik.
c) tulajdonában együttesen legfeljebb egy lakóingatlan, legfeljebb 50 %-os tulajdoni
hányada van.
A meghatározott feltételek fennállása esetén is csak az a lakásépítés, -vásárlás
támogatható, amely Budapesten, vagy annak 30 km-es körzetében valósul meg.
A munkáltatói kölcsön mértéke: a lakása vásárlásához, építéséhez kért munkáltatói
támogatás a tiszta vételár, illetőleg tiszta építési költség legfeljebb 60%-a, lehet, de nem
haladhatja meg a 6.000.000.- Ft-ot;
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Házastársak esetén, amennyiben mindkét fél az M M K dolgozója,
mindketten kérhetnek munkáltatói támogatást.

saját jogon

A munkáltatói kölcsön a lakásépítés, esetén a használatbavételi engedély kiadását
illetőleg lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés teljesítését (a vételár teljes
kifizetése), megelőzően adható.
A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama (futamidő): 15 év;
A munkáltatói kölcsön visszafizetése a lakáscélú munkáltatói kölcsön megállapodásban
rögzített törlesztő részleteknek megfelelően a munkavállaló béréből történő levonással
történik.
A munkáltatói kölcsönt folyósító pénzintézet által felszámított kezelési költség az
M M K - t terheli.
A munkáltatói kölcsön fennállása alatt az ingatlant csak a támogatás engedélyezésére
jogosult írásbeli hozzájárulásával lehet eladni, elcserélni illetve elajándékozni.
Vissza kell vonni a munkáltatói támogatást attól a dolgozótól,
a) aki a kölcsönszerződést a támogatási döntés kézhezvételétől számított 3 hónapon
belül nem kötötte meg;
b) aki a kölcsönkérelemben szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt,
körülményt elhallgatott;
c) akinek a munkaviszonya a kölcsönszerződés megkötése előtt megszűnik.
A munkáltatói támogatást, a támogatás engedélyezésére jogosult vonja vissza.
A kölcsönszerződést azonnali hatállyal fel kell mondani, ha az adós:
a) a kölcsönkérelmében szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt,
körülményt elhallgatott, s ennek eredményeként jogtalan előnyre tett szert;
b) a felvett kölcsön felhasználását a megállapított határidőben nem kezdte meg;
c) vállalt építési kötelezettségének a megállapított határidőben nem tett eleget,
illetőleg az épített lakás nem éri el, vagy meghaladja a méltányolható lakásigénye
mértékét;
d) a munkaviszonya a nevesített kivételek esetein kívül szűnik meg;
e) a kölcsönt nem a hitelcélnak megfelelően használja, illetőleg használta fel;
f) más súlyos szerződésszegést követett el.

Jelenleg hatályban lévő munkáltatói kölcsönszerződések:

munkavállalónak 2007.10.02. napján kelt hitelszerződés alapján az
M M K OTP Banknál vezetett lakáscélú keretszámláról sajáterő kiegészítésére
3.000.000.-Ft kamatmentes hitelt nyújtott a Budapest
. szám
alatti,:
» hrsz-ú ingatlan megvásárlásához.
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A hitel fedezete a fenti ingatlanra az M M K javára 3.000.000.-Ft erejéig ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom, (az átadott anyagban nem áll rendelkezésre igazoló dokumentum arra
vonatkozóan, hogy a biztosítékok ténylegesen bejegyzésre
kerültek-e)
A kölcsön lejárata: 15 év.
A hitel törlesztése a munkáltató általi bérből való levonással történik az OTP Bank által
meghatározott részletekben.
Ha a munkavállaló a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a hitelt nem a
hitelcélnak megfelelően használja, úgy a kölcsönszerződést az M M K jogosult
felmondani és egy összegben lejárttá tenni. Ez esetben, valamint, a munkavállaló
munkaviszonyának megszűnésének egyes eseteiben, a lejárt egy összegű tartozás után a
Ptk. 301.§(1) bek. szerinti törvényes késedelmi kamat fizetendő.

munkavállalónak 2008.11.03. napján kelt hitelszerződés alapján az M M K
OTP Banknál vezetett lakáscélú keretszámláról, sajáterő kiegészítésére 1000.000.-Ft
kamatmentes hitelt nyújtott a Budapest
szám alatti, '
- •-hrsz-ú ingatlan megvásárlásához.
A hitel fedezete a fenti ingatlanra az M M K javára 1.000.000.-Ft erejéig ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom, (az átadott anyagban nem áll rendelkezésre igazoló dokumentum arra
vonatkozóan, hogy a biztosítékok ténylegesen bejegyzésre
kerültek-e)
A kölcsön lejárata: 15 év.
A hitel törlesztése a munkáltató általi bérből való levonással történik az OTP Bank által
meghatározott részletekben.
Ha a munkavállaló a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a hitelt nem a
hitelcélnak megfelelően használja, úgy a kölcsönszerződést az M M K jogosult
felmondani és egy összegben lejárttá tenni. Ez esetben, valamint, a munkavállaló
munkaviszonyának megszűnésének egyes eseteiben, a lejárt egy összegű tartozás után a
Ptk. 301.§(1) bek. szerinti törvényes késedelmi kamat fizetendő.

munkavállalónak 2006.06.30. napján kelt hitelszerződés alapján az M M K
OTP Banknál vezetett lakáscélú keretszámláról, sajáterő kiegészítésére 3.000.000.-Ft
kamatmentes hitelt nyújtott a Budapest
hrsz-ú ingatlan
megvásárlásához.
A hitel fedezete a fenti ingatlanra az M M K javára 3.000.000.-Ft erejéig ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom, (az átadott anyagban nem áll rendelkezésre igazoló dokumentum arra
vonatkozóan, hogy a biztosítékok ténylegesen bejegyzésre
kerültek-e)

54
i Marnom i^píwméjdm: <

atlatszo.hu
2012.11.03.
58. oldal
A kölcsön lejárata: 15 év.
A hitel törlesztése a munkáltató általi bérből való levonással történik az OTP Bank által
meghatározott részletekben.
Ha a munkavállaló a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a hitelt nem a
hitelcélnak megfelelően használja, úgy a kölcsönszerződést az M M K jogosult
felmondani és egy összegben lejárttá tenni. Ez esetben, valamint, a munkavállaló
munkaviszonyának megszűnésének egyes eseteiben, a lejárt egy összegű tartozás után a
Ptk. 301.§(1) bek. szerinti törvényes késedelmi kamat fizetendő.

munkavállalónak 2006.07. 11. napján kelt hitelszerződés alapján az
M M K OTP Banknál vezetett lakáscélú keretszámláról, sajáterő kiegészítésére
6.000.000.-Ft kamatmentes hitelt nyújtott a 1
hrsz-ú
ingatlan megvásárlásához.
A hitel fedezete a fenti ingatlanra az M M K javára 6.000.000.-Ft erejéig ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom, (az átadott anyagban nem áll rendelkezésre igazoló dokumentum arra
vonatkozóan, hogy a biztosítékok ténylegesen bejegyzésre
kerültek-e)
A kölcsön lejárata: 15 év.
A hitel törlesztése a munkáltató általi bérből való levonással történik az OTP Bank által
meghatározott részletekben.
Ha a munkavállaló a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a hitelt nem a
hitelcélnak megfelelően használja, úgy a kölcsönszerződést az M M K jogosult
felmondani és egy összegben lejárttá tenni. Ez esetben, valamint, a munkavállaló
munkaviszonyának megszűnésének egyes eseteiben, a lejárt egy összegű tartozás után a
Ptk. 301.§(1) bek. szerinti törvényes késedelmi kamat fizetendő.

2. Tanulmányi

szerződés

i munkavállalóval 2010. február 4-én aláírt tanulmányi szerződés
alapján, az M M K kötelezettséget vállalt arra, hogy munkavállaló 2009. szeptemberben a
Üzleti Főiskola kereskedelem és marketing Bsc. szakán folytatott
tanulmányaihoz 2010. február 5. napjától a képzés végéig megtéríti a szemeszterenként
135.000.-Ft tandíj összegét.
Az M M K vállalta, hogy munkavállaló munkaviszonyát a tanulmányok ideje alatt,
valamint az oklevél kiállításától számított 1 évig fenntartja, mely kötelezettségből a
munkavállaló lényeges kötelezettségszegése esetén mentesül.
Munkavállaló vállalta, hogy a vizsgakötelezettségeinek legkésőbb a képzési idő végéig
eleget tesz, és, valamint a tanulmányai sikeres befejezését követően az oklevél
kiállításától számított 1 évig munkaviszonyát fenntartja, mely kötelezettségtől akkor
mentesül, ha az M M K a vállalt támogatást felhívás ellenére sem biztosítja.
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XVII
Szakértői/tanácsadói megbízási szerződések

A rendelkezésemre bocsájtott dokumentumok alapján - a vizsgálat időpontjában - tartós
jogviszonyú
szakértői
megbízási
szerződéseket
- a megbízott
gazdasági
társaságok/ügyvédi iroda, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás és a megbízási díj
megjelölésével - az alábbi táblázatban foglalom össze:

megbízott neve/cégneve
megbízási díj

Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselő:"
megbízási díi: 800.000.-Ft+ÁFA/hó 50 munkaóráié, e
fölött DIUSZ óránként 20.000.-Ft+AFA azzal, hogy a
többletdíiazás havi 30 órát (600.000.-Ft+AFA) nem
haladhatia meg

szolgáltatás

M M K strukturális felépítése, szervezete
és általános támogatói tevékenységének
szakmai koordinálása, kiemelten fontos
egyéb szakmai és gazdasági kérdésekkel
kapcsolatos szakmai tanácsadás

i Ügyvédi Iroda
eljáró ü g y v é d : ;
megbízási
átalánvdíi:
amelyért
heti 2 munkanapon
az450.000.-Ft+ÁFA/hó,
M M K székhelvén látia
el a
szerződés szerinti képviseletet, az ezen felül ellátott
ügvvédi szolgáltatásért óránként 20.000.-Ft+AFA
azzal, hogy a leszámlázott munkaórák száma a havi
30 órát (óOO.OOO.-Ft+AFA) nem haladhatia meg

képviselő,

megbízási díi: 525JOO.-Ft+ÁFA/hó

D

Pályázatokkal, szabályzatokkal,
támogatási és egyéb szerződésekkel
kapcsolatos jogi tanácsadás és
okiratszerkesztés, valamint eseti
megbízás alapján egyéb jogi tanácsadás
és képviselet

szaktanácsadás, O R T T - v e l közös
pályázati rendszer kidolgozására és
működtetésére vonatkozó tanácsadás,
pályázatok gondozása, kapcsolattartás
az O R T T - v e l ,
esetenként kuratóriumi döntések
előkészítésében részvétel, előterjesztések
készítése, pályáztatási-, támogatási
rendszerrel kapcsolatos tanácsadás,
kapcsolattartás a titkársággal

Bt

képviseli: 1

filmterjesztési, támogatói tevékenység
koordinációjával kapcsolatos tanácsadás

megbízási díi: 1.300JOO.-Ft+ÁFA/hö
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^Kft

képviseli: Y
számlázott órák száma nem haladhatja meg az 50
megbízási díi: 5000.-Ft+ÁFA/óra azzal, hogv a
órát

FKft
képviseli: i

"'

megbízási díi: 8.000.-Ft+ÁFA/óra azzal, hogy a
számlázott órák száma nem haladhatja meg az 40
órát

Kft

képviseli: I

M M K finanszírozási igazgatójának
és/vagy a kontrolling szervezet
megbízott vezetőjének eseti felkérése
alapján egyéb feladatok ellátása,
különösen banki előfinanszírozással
kapcsolatos kamattámogatások
ellenőrzése

a kontrolling szervezetbe tartozó
filmszakmai ellenőrök teljesítésével
kapcsolatos szakértői tevékenység,
M M K finanszírozási igazgatójának
és/vagy a kontrolling szervezet
megbízott vezetőjének eseti felkérése
alapján filmszakmai ellenőri feladatok

alapítói értekezletek zavartalan
biztosítása,
szervezése, lebonyolítása, M M K
működéséhez kapcsolódó szervezetekkel
való kapcsolattartás

megbízási díi: 120.000.-Ft+ÁFA/hó
Bt

képviseli: l

a kontrolling szervezet tevékenységéhez
kapcsolódóan tanácsadási tevékenység,
a kontrolling szervezet referense,
filmszakmai ellenőri szervezetekkel és
személyekkel kapcsolattartás

megbízási díi: 500.000.-Ft+ÁFA/hó

Megbízási díi, teljesítési

igazolás

A táblázatban felsorolt szerződések havi megbízási díjának mértékét e Jelentés nem
minősíti, alapvető követelmény
azonban minden szerződés esetében,
hogy a
szerződéses díjnak átláthatónak és a piaci áraknak megf elelőnek kell lenni, továbbá a
kifizetésének
elengedhetetlen feltétele
kell, hogy legyen a vállalt feladatok
teljesítésének
igazolása.
A havi díjas és az óradíjas elszámolású
szolgáltatások
esetében az elvégzett
tevékenységről
minden esetben havidíjas/óradíjas
kimutatást kell készíteni és a
teljesítési igazolást is e szerint ke/l elkészíteni.
A feladatok elvégzését
igazoló teljesítési
igazolások
és az azt
alátámasztó
dokumentumok nem képezték vizsgálat tárgyát. A szerződések
indokoltságának,
valamint a megbízási díjak piaci árnak való megfelelőségének
megállapításához
feltétlen szükséges az egyes megállapodások havi teljesítés igazolásainak és a teljesítés
dokumentumainak vizsgálata is.
A nem csupán havidíjas szerződések alapján megbízottak által havonta ténylegesen
kiszámlázott megbízási díjak mértékére a gazdasági,- pénzügyi vizsgálati
jelentés
adhat választ.
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Tartós jogviszonyé szakértői/tanácsadói megbízási szerződések
részletezése

L

i

Korlátolt Felelősségű Társasással /
kötött megbízási szerződés
(szakértő: ~~

Az M M K , mint megbízó és a
") Korlátolt Felelősségű Társaság, mint megbízott között 2008. június 1.
napján jott létre megbízási szerződés.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság ügyvezetője 1991.12.12. napjától
kezdődően
"
, aki a céget önálló aláírási joggal jogosult jegyezni.
1

A szerződés tárgya:
Az M M K strukturális felépítése, szervezete és általános támogatói tevékenységének
szakmai koordinálása, kiemelten fontos egyéb szakmai és gazdasági kérdésekkel
kapcsolatos szakmai tanácsadás szolgáltatás.
kizárólagos személyes közreműködőként köteles eljárni.
Megbízott feladatai:
A Kuratórium, a Főtitkár, a Finanszírozási Igazgató és Kontrolling Csoportja felé
gyakorolt konkrét feladatok (különböző koncepciók, rendszerek, struktúrák
kidolgozásában részvétel véleményezés, javaslattétel, szakmai tanácsadás, koordináció,
közreműködés, egyeztetés... stb.)
Megbízási d í j :
-

SOO.OOO.-Ft+ÁFA/hó 50 m u n k a ó r á i g , e fölött ó r á n k é n t plusz 20.000.F t + Á F A azzal, hogy a többletdíjazás havi 30 ó r á t (600.000.-Ft+ÁFA) nem
haladhatja meg (megbízási díja összesen: 1.400.000.-Ft +AFA/hó lehet)

-

a megbízási díjon felül az M M K vállalta megtéríteni a megbízás ellátásával
kapcsolatban felmerülő szükséges és igazolt készkiadásokat,

-

érdemi szaktanácsadás hiányában 200JOO.-Ft+ÁFÁ rendelkezésre állási díjra
tarthat igényt

Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Késedelem idejére évi 20%
Időbeli hatály:
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Határozott időre szóló, 2008. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: 12 hónapos felmondási idő figyelembe vételével.

Megjegyzés:

A megbízó a megbízási szerződést a Ptk.483.§
(1) bekezdéséből
következően alapvetően bármikor bármilyen okból azonnali hatállyal
felmondhatja.
A megbízás ugyanis a megbízó ügyének ellátása, a megbízó a saját
céljának elérése végett, a saját érdekeinek szem előtt tartásával adja
másnak a megbízást, s ugyanakkor az eredményesség
kockázatát
magának kell viselnie.
A visszavonhatóság tehát a megbízás lényegéhez tartozik.
Folyamatos megbízási jogviszony esetében azonban a felek a Ptk.483.§
(4) bekezdése
szerint a felmondás
jogának
korlátozásában
is
megállapodhatnak,
vagyis a megbízásnak
a megbízó
általi
visszavonhatóságát
is korlátozhatják.
A törvény nem zárja ki a
határozott idejű megbízások esetén sem a rendes felmondás, azaz az idő
előtti felmondás
lehetőségét.
A jóhiszemű joggyakorlás követelményével
azonban nyilvánvalóan
ellentétes,
visszaélésszerű,
és a Ptk.483.8 (1)
bekezdésének
megkerülésére
irányuló, azaz semmis az a rendelkezés,
ami a
jogviszony tartamához kévést rendkívül hosszú felmondási időt állapít
meg, ami adott esetben hosszabb lehet a megbízási jogviszonyból még
hátra lévő időnél is.
Az a megoldás, hogy egy jelentős összeg megfizetésével
akadályozzák
m^g megbízót a törvény ereiénél fogva megillető felmondási jog
gyakorlásában, a jóhiszemű joggyakorlás Ptk.4.§ (1) bekezdése szerinti
követelményével
ellentétes, ugyanis a Ptk.5.§ (2) bekezdésébe
ütköző
módon, visszaélésszerűen megkerüli a Ptk.483.§ (1) bekezdése szerinti
főszabályt, és a megbízottat ellenszolgáltatás nélküli díjazáshoz juttatja.
BH.2004.179. A megbízó felmondási jogának aránytalan
mértékű
korlátozása tartalmilag a felmondási jog gyakorlását kizárja, ezért a
jogszabály megkerülésére irányul és ennek következtében semmis ÍPtk.
4. § (1) bekezdés, 200. § (l)-(2) bekezdés, 483. § (1) és (4) bekezdés,].

Rendkívüli felmondással: Megbízó részéről, ha Megbízott 15 napon keresztül nem
biztosítja, vagy nem képes biztosítani a feladat ellátását, illetve mindkét fél részéről, ha
a másik fél a szerződés kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást
tanúsít, mely a szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.
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Megjegyzés:

E szerződéssel
kapcsolatban összességében
mindenképpen
kiemelendő,
hogy
által ellátandó
tevékenység
jellege és az foglalkoztatására
irányuló
jogviszony nem
megbízású sokkal inkább a munkajogviszony elemeit hordozza,
ezért színlelt szerződésnek
minősülhet
m

1.2. A megbízási jogviszony és munkaviszony elhatárolása
Bár a megbízás és a munkaviszony nagyon hasonló vonásokkal bír, joghatásaikat
tekintve mégis két teljesen eltérő jogintézményről és szerződéstípusról van szó.
Ez az oka annak is, hogy az A P E H az eddigieknél gyakoribb és szigorúbb
ellenőrzéseket folytat le a megbízási szerződés alapján működő, de valójában
munkaviszonyt leplező szerződések felderítése érdekében.
Az ilyen ellenőrzések - az új szabályozás értelmében - nagy százalékban
marasztalással, és súlyos összegű bírságok kiszabásával zárulnak.
A jogviszony minősítése a jogalkalmazó, a munkaügyi felügyelet és a bíróságok
feladata.
"A jogviszony minősítése, a szerződés jellegének megítélése szempontjából nem az
elnevezésnek, hanem a tartalmi elemeknek van döntő jelentőségük." (BH 1997/99.)
Altalános jogelv, hogy a feleket a szerződés megkötésénél megilleti a szerződési
szabadság joga, amelynek alapján a felek szabad akarata érvényesülhet a szerződés
típusának és a szerződés tartalmának megválasztása során. A szerződési szabadság
azonban nem korlátlan. Csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha az ellátandó
tevékenység jellege és az adott foglalkoztatásra irányuló jogviszony feltételei ezt
lehetővé teszik.
Ha a minősítés szerint a felek jogviszonya munkaviszonynak tekintendő, szerződési
szabadságuk nem teszi lehetővé, hogy munkaviszonynak minősülő jogviszonyukat,
más jogviszonynak tekintsék.
A szerződés típusát fogalmi elemei határozzák meg és nem a felek szóhasználata.
A szerződés minősítésének folyamata nem a szerződés megnevezésének és a
szerződésben használt jogi szakszavak megfelelőségének vizsgálata. Azt vizsgálják,
hogy a szerződésben foglaltak és a szerződés realizálódása, maga a jogviszony
megfeleltethetők-e egymásnak.
Színlelt szerződés megállapításának akkor van helye, ha egyik fél sem akarta a
szerződésben foglalt jognyilatkozatot megtenni.
Színlelés esetén a színlelt szerződés érvénytelenségének megállapítása mellett a
leplezett szerződés kerül előtérbe, az arra vonatkozó jogi rendelkezéseket kell
alkalmazni.
A munkajogviszony jellemzői:
- alá-fölérendeltségi kapcsolat van a felek között
- a munkáltató széleskörű utasításadási és irányítási joggal rendelkezik, mely a
munkavégzés minden elemére kiterjed, a végrehajtás módját is meghatározhatja
a munkáltatót ellenőrzési jog illeti meg
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a munkavállaló a munkáltató szervezet-rendszerébe integráltan végzi a
munkakörébe tartozó munkát, a munkavégzés rendszeres és folyamatos
a munkavégzés kizárólag személyesen történhet
a munkavállaló munkájáért bért kap
a munkavállaló a munkáltató eszközeivel, az általa megjelölt helyen végzi a
munkát
- a munkavégzés költségét a munkáltató viseli
A jogviszonyok elhatárolásában nyújt segítséget a 7001/2005. ( M K 170.) F M M - P M
együttes irányelv, amelyben meghatározásra kerültek azok a jellemzők, amelyek
alapján a jogviszonyokat minősíteni lehet.
Az irányelvben meghatározott szempontok elemzését a konkrét tevékenység
vonatkozásában, egyedi jelleggel kell elvégezni, a jogviszony tényleges tartalmi
elemeinek átfogó vizsgálatával.
A munkaviszonyt meghatározó elsődleges minősítő jegyek az Irányelv szerint:
a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat-meghatározás,
az elvégzendő feladat közvetlenül és konkrétan kerül meghatározásra,
folyamatosan, ismétlődően jelentkezik, jellemző rá a rendszeresség, a munkát
végző egyoldalúan kötelezhető a feladatok ellátásra;
a személyes munkavégzési kötelezettség;
- a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége,
alá-fölérendeltségi viszony, jellemző a hierarchikus kapcsolat, a munkavállaló
feladatát munkaszervezeti egységbe tagozódva, beosztottként látja el, vagy maga
gyakorol munkáltatói jogkört; a munkáltató egyoldalúan utasíthatja;
A megbízási jogviszony jellemzői:
Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A megbízást a
megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
- gondossági kötelem
- a megbízott csak a megbízó célszerű és szakszerű utasításait köteles
végrehajtani, az utasítás kiterjedhet az ügy egészére,
- saját eszközeivel végzi a megbízott a munkát,
esetenként köteles a megbízott a megbízót tájékoztatni,
a megbízott a teljesítéshez más személyt is igénybe vehet.
A jogviszonyok elhatárolásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a minősítésnél, ahhoz,
hogy egy jogviszony munkajogviszonynak minősüljön, nem valamennyi ismérvnek
kell minden esetben fennállnia.
Megjegyzés:

Tekintettel arra, hogy
által ellátandó
tevékenység
jellege túlnyomórészt a munkajogviszony elemeit hordozza, az
MMK
szervezeti rendszerébe
vállalkozási
igazgatóként
integráltan végzi a munkakörébe tartozó munkát, az MMK
nevében tárgyal, döntéseket hoz, de mindezt vezetői felelősség
nélkül teszi. A vezetői
felelősség
bizonyos
intézkedések
meghozatalának
kötelessége,
amelyekért
számon-kérhetőnek,
valamint a feladatkörnek, a hatáskörnek, és a felelőségi körnek
összhangban kellene lennie.
Fentiek okán, továbbá megelőzve egy esetleges munkaügyi
ellenőrzés
hátrányos
jogkövetkezményeit
a
színlelt,
munkaviszonyt leplező szerződésének mielőbbi
megszüntetését
javasolom.
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Megjegyzés:

E szerződéssel
kapcsolatban összességében
mindenképpen
kiemelendő,
hogy
által ellátandó
tevékenység
jellege és az foglalkoztatására
irányuló
jogviszony nem
megbízású sokkal inkább a munkajogviszony elemeit hordozza.
ezért színlelt szerződésnek
minősülhet
m

1.2. A megbízási jogviszony és munkaviszony elhatárolása
Bár a megbízás és a munkaviszony nagyon hasonló vonásokkal bír, joghatásaikat
tekintve mégis két teljesen eltérő jogintézményről és szerződéstípusról van szó.
Ez az oka annak is, hogy az A P E H az eddigieknél gyakoribb és szigorúbb
ellenőrzéseket folytat le a megbízási szerződés alapján működő, de valójában
munkaviszonyt leplező szerződések felderítése érdekében.
Az ilyen ellenőrzések - az új szabályozás értelmében - nagy százalékban
marasztalással, és súlyos összegű bírságok kiszabásával zárulnak.
A jogviszony minősítése a jogalkalmazó, a munkaügyi felügyelet és a bíróságok
feladata.
"A jogviszony minősítése, a szerződés jellegének megítélése szempontjából nem az
elnevezésnek, hanem a tartalmi elemeknek van döntő jelentőségük." (BH 1997/99.)
Altalános jogelv, hogy a feleket a szerződés megkötésénél megilleti a szerződési
szabadság joga, amelynek alapján a felek szabad akarata érvényesülhet a szerződés
típusának és a szerződés tartalmának megválasztása során. A szerződési szabadság
azonban nem korlátlan. Csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha az ellátandó
tevékenység jellege és az adott foglalkoztatásra irányuló jogviszony feltételei ezt
lehetővé teszik.
Ha a minősítés szerint a felek jogviszonya munkaviszonynak tekintendő, szerződési
szabadságuk nem teszi lehetővé, hogy munkaviszonynak minősülő jogviszonyukat,
más jogviszonynak tekintsék.
A szerződés típusát fogalmi elemei határozzák meg és nem a felek szóhasználata.
A szerződés minősítésének folyamata nem a szerződés megnevezésének és a
szerződésben használt jogi szakszavak megfelelőségének vizsgálata. Azt vizsgálják,
hogy a szerződésben foglaltak és a szerződés realizálódása, maga a jogviszony
megfeleltethetők-e egymásnak.
Színlelt szerződés megállapításának akkor van helye, ha egyik fél sem akarta a
szerződésben foglalt jognyilatkozatot megtenni.
Színlelés esetén a színlelt szerződés érvénytelenségének megállapítása mellett a
leplezett szerződés kerül előtérbe, az arra vonatkozó jogi rendelkezéseket kell
alkalmazni.
A munkajogviszony jellemzői:
- alá-fölérendeltségi kapcsolat van a felek között
- a munkáltató széleskörű utasításadási és irányítási joggal rendelkezik, mely a
munkavégzés minden elemére kiterjed, a végrehajtás módját is meghatározhatja
a munkáltatót ellenőrzési jog illeti meg
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a munkavállaló a munkáltató szervezet-rendszerébe integráltan végzi a
munkakörébe tartozó munkát, a munkavégzés rendszeres és folyamatos
a munkavégzés kizárólag személyesen történhet
a munkavállaló munkájáért bért kap
a munkavállaló a munkáltató eszközeivel, az általa megjelölt helyen végzi a
munkát
- a munkavégzés költségét a munkáltató viseli
A jogviszonyok elhatárolásában nyújt segítséget a 7001/2005. ( M K 170.) F M M - P M
együttes irányelv, amelyben meghatározásra kerültek azok a jellemzők, amelyek
alapján a jogviszonyokat minősíteni lehet.
Az irányelvben meghatározott szempontok elemzését a konkrét tevékenység
vonatkozásában, egyedi jelleggel kell elvégezni, a jogviszony tényleges tartalmi
elemeinek átfogó vizsgálatával.
A munkaviszonyt meghatározó elsődleges minősítő jegyek az Irányelv szerint:
a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat-meghatározás,
az elvégzendő feladat közvetlenül és konkrétan kerül meghatározásra,
folyamatosan, ismétlődően jelentkezik, jellemző rá a rendszeresség, a munkát
végző egyoldalúan kötelezhető a feladatok ellátásra;
a személyes munkavégzési kötelezettség;
- a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége,
alá-fölérendeltségi viszony, jellemző a hierarchikus kapcsolat, a munkavállaló
feladatát munkaszervezeti egységbe tagozódva, beosztottként látja el, vagy maga
gyakorol munkáltatói jogkört; a munkáltató egyoldalúan utasíthatja;
A megbízási jogviszony jellemzői:
Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A megbízást a
megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
- gondossági kötelem
- a megbízott csak a megbízó célszerű és szakszerű utasításait köteles
végrehajtani, az utasítás kiterjedhet az ügy egészére,
- saját eszközeivel végzi a megbízott a munkát,
esetenként köteles a megbízott a megbízót tájékoztatni,
a megbízott a teljesítéshez más személyt is igénybe vehet.
A jogviszonyok elhatárolásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a minősítésnél, ahhoz,
hogy egy jogviszony munkajogviszonynak minősüljön, nem valamennyi ismérvnek
kell minden esetben fennállnia.
Megjegyzés:

Tekintettel arra, hogy
által ellátandó
tevékenység
jellege túlnyomórészt a munkajogviszony elemeit hordozza, az
MMK
szervezeti rendszerébe
vállalkozási
igazgatóként
integráltan végzi a munkakörébe tartozó munkát, az MMK
nevében tárgyal, döntéseket hoz, de mindezt vezetői felelősség
nélkül teszi. A vezetői
felelősség
bizonyos
intézkedések
meghozatalának
kötelessége,
amelyekért
számon-kérhetőnek,
valamint a feladatkörnek, a hatáskörnek, és a felelőségi körnek
összhangban kellene lennie.
Fentiek okán, továbbá megelőzve egy esetleges munkaügyi
ellenőrzés
hátrányos
jogkövetkezményeit
a
színlelt,
munkaviszonyt leplező szerződésének mielőbbi
megszüntetését
javasolom.
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2.

Ügyvédi Irodával kötött megbízási

szerződés

a

Az M M K , mint megbízó és az
Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: 7
) mint megbízott között 2003. április 3. napján létrejött megbízási szerzoües
aláírásától kezdve, folyamatosan áll fenn megbízási jogviszony.
A szerződés tárgya:
Állandó megbízás alapján: Pályázatokkal, szabályzatokkal, támogatási és egyéb
szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, pályázati felhívások és szabályzatok
szövegezése, támogatási és egyéb szerződések szerkesztése, támogatási rendszerrel
összefüggő jogi tanácsadás és a pályázatok jogi megfelelőségének vizsgálata.
Eseti megbízás alapián: kiemelt produkciók esetén támogatási szerződés teljesítésének
jogi szempontú értékelése, részvétel szakmai rendezvényeken, képviselet nemzetközi
társszervezetekkel szemben, fílmtámogatásokkal foglalkozó európai alapítványokkal
történő együttműködési megállapodások szerkesztése.
Megbízási díj:
-

megbízási átalánydíj: 450.000.-Ft+ÁFA/hó, amelyért heti 2 munkanapon az
M M K székhelyén látja el a szerződés szerinti képviseletet, az ezen felül
ellátott ügyvédi szolgáltatásért a díja óránként 20.000.-Ft+ÁFA azzal, hogy
a leszámlázott munkaórák száma a havi 30 órát (600.000.-Ft+ÁFA) nem
haladhatja meg ( megbízási díj összesen: l.OSO.OOO.-Ft +ÁFA/hó lehet)

-

a megbízási díjon felül az M M K vállalta megtéríteni a megbízás ellátásával
kapcsolatban felmerülő utazás és szállás költségeit (napidíjat nem)

Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Nincs külön kikötés.
Időbeli hatály:
2003.04.03-tól határozatlan időre szóló.
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: 3 hónapos felmondási idő figyelembe vételével.
Megjegyzés :

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) 24. § (2) bek.
alapján a megbízó a megbízást írásban bármikor
korlátozhatja,
vagy azonnali hatállyal felmondhatja. A megbízás
felmondás
jogának korlátozása vagy kizárása semmis, kivéve a tartós
megbízást. Itt a felek a felmondásról
az Ütv-től eltérően is
rendelkezhetnek: az ügyvéd felmondását azonnali hatályúvá is
tehetik, a felmondási időt 15 napnál hosszabb vagy rövidebb
időben
is meghatározhatják,
feltételtől
tehetik függővé,
korlátozhatják.
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Bt-vel/Cs.
kötött megbízási
(szakértő:,

szerződés

Az M M K , mint megbízó és a
t Bt, mint megbízott között 2005. február 10. napján
létrejött megbízási szerződés aláírásától kezdve, folyamatosan áll fenn megbízási
jogviszony.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság üzletvezetője
cég önálló aláírási jogú képviselője, "
r a társaság kültagja.

t, aki a

A szerződés tárgya:
Szaktanácsadás,
ORTT-vel közös
pályázati
rendszer kidolgozására és
működtetésére vonatkozó tanácsadás, pályázatok gondozása, kapcsolattartás az
ORTT-vel,
esetenként
kuratóriumi
döntések
előkészítésében
részvétel,
előterjesztések készítése, pályáztatási-, támogatási rendszerrel kapcsolatos
tanácsadás, kapcsolattartás az M M K titkárságával.
Somosi Péter kizárólagos személyes közreműködőként köteles eljárni.
Megbízási d í j :
Megbízási díj: 525J00.-Ft+ÁFA/hó
Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Késedelem idejére évi 20%
Időbeli hatály:
2005.02.10-től határozatlan időre szóló.
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: 3 hónapos felmondási idő figyelembe vételével.
Rendkívüli felmondással: Megbízó részéről, ha Megbízott 15 napon keresztül nem
biztosítja, vagy nem képes biztosítani a feladat ellátását, illetve mindkét fél részéről, ha
a másik fél a szerződés kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást
tanúsít, mely a szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

Megjegyzés:

A 3 hónapos felmondási idő - a megbízás tárgyát figyelembe
véve - határeset annak eldöntése szempontjából, hogy a megbízó
felmondási jogát aránytalan mértékben korlátozza-e,
de a
korlátozás ténye mindenképpen
megállapítható.
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4

'Bt-vel/i
kötött megbízási
(szakértő: ~~

szerződés

Az M M K , mint megbízó és a
Bt, mint megbízott között 2008. január 2. napján
létrejött megbízási szerződés aláírásától kezdve, folyamatosan áll fenn megbízási
jogviszony.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság üzletvezetője 1999.11.18. napjától
kezdődően
i, aki a cég önálló aláírási jogú képviselője,
ia
társaság kültagja.
A szerződés tárgya:
Filmterjesztési, támogatói tevékenység koordinációjával kapcsolatos tanácsadás,
MMK
pályázati
rendszerének
kidolgozása,
működtetése,
koordináció,
filmterjesztési terület regisztrációs rendszerének és adatbázisának kialakításában
koordináció, államigazgatási és kormányzati szervekkel történő egyeztetések,
M M K alapítóival egyeztetés, jogszabály előkészítésben képviselet, filmszakmai
érdekképviselet, E U pénzügyi források felkutatása, nemzetközi rendezvényeken
képviselet.
* kizárólagos személyes közreműködőként köteles eljárni.
Megbízási díj:
-

megbízási díj: 1.300.000.-Ft+ÁFA/hő

-

érdemi szaktanácsadás hiányában 400.000.-Ft+ÁFA rendelkezésre állási díjra
tarthat igényt

Időbeli hatály:
Határozott időre szóló 2011. december 31-ig.
Megjegyzés:

A jelentós összegű megbízási szerződés időbeli
hatályának
további 2 évre, 2011.12.3L apjáig való
meghosszabbítására
2010.01.04-én kelt szerződés-módosítással
került sor.
Ezt megelőzően 2008. január 3-tól 2009. december 3 l-igtartó
határozott idejű szerződés volt a felek között hatályban.
Az 1.300.000.-Ft±ÁFA
havi megbízási díj 2008. július 1.
napjától hatályos.

Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Késedelem idejére évi 20%
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Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: 6 hónapos felmondási idő figyelembe vételével.

Megjegyzés:

Ehelyütt is külön kiemelem, hogy a megbízó a megbízási szerződést a
Ptk.483.§ (1) bekezdéséből következően alapvetően bármikor bármilyen
okból azonnali hatállyal felmondhatja.
A megbízás ugyanis a megbízó ügyének ellátása, a megbízó a saját
céljának elérése végett, a saját érdekeinek szem előtt tartásával adja
másnak a megbízást.
A visszavonhatóság tehát a megbízás lényegéhez tartozik.
Az a megoldás, hogy egy jelentős összeg megfizetésével
akadályozzák
meg megbízót a törvény ereiénél fogva megillető felmondási jog
gyakorlásában, a jóhiszemű joggyakorlás Ptk.4.S (1) bekezdése szerinti
követelménvével ellentétes, ugyanis a Ptk.5.§ (2) bekezdésébe
ütköző
módon, visszaélésszerűen megkerüli a Ptk.483.S (1) bekezdése szerinti
főszabályt, és a megbízottat ellenszolgáltatás nélküli díjazáshoz juttatja.
BH.2004.179. A megbízó felmondási jogának aránytalan
mértékű
korlátozása tartalmilag a felmondási jog gyakorlását kizárja, ezért a
jogszabály megkerülésére irányul és ennek következtében semmis [Ptk.
4. § (1) bekezdés, 200. § (l)-(2) bekezdés, 483. § (1) és (4) bekezdés,].

Rendkívüli felmondással: Megbízó részéről, ha Megbízott 15 napon keresztül nem
biztosítja, vagy nem képes biztosítani a feladat ellátását, illetve mindkét fél részéről, ha
a másik fél a szerződés kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást
tanúsít, mely a szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

*

>Kft-vel /(
kötött megbízási
(szakértő:.

/
szerződés

Az M M K , mint megbízó és a
' Kft, mint
1. napján létrejött megbízási szerződés aláírásától
jogviszony.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság
kezdődően
, aki a cég önálló aláírási jogú

megbízott között 2009. december
kezdődően áll fenn megbízási
ügyvezetője 2009.11.13. napjától
képviselője.

A szerződés tárgya:
Az M M K finanszírozási igazgatójának és/vagy a kontrolling szervezet megbízott
vezetőjének eseti felkérése alapján egyéb feladatok ellátása, különösen banki
előfinanszírozással kapcsolatos kamattámogatások ellenőrzése.
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Megbízott feladatai:
Közreműködik annak vizsgálatában, hogy az adott támogatási cél megvalósítása a
támogatási szerződésben foglaltak szerint, az ésszerű gazdálkodás elveinek és a
filmszakmai szempontoknak megfelelően van-e folyamatban. Ennek érdekében az
eljáró filmszakmai ellenőrrel együttesen:
- betekint a támogatott elszámolásaiba, ellenőrzi a szerződéseit és a teljesítési
igazolásokat,
- közreműködik a gyártásba vételi eljárások lefolytatásában, vita esetén
közreműködik az időközi,- és végső elszámolásoknál,
szakmai eltérés vagy szerződésszegés esetén, amennyiben a megítélése szerint
veszélyezteti a támogatási cél megvalósítását, írásbeli jelentést és elemzést ad a
Kuratóriumnak.
Megbízási díj:
Megbízási díj: 5.000.-Ft+AF A/óra azzal, hogy a számlázott órák száma nem
haladhatja meg az 50 órát (havonta maximálisan 250.000.-Ft+ÁFA összeget
számlázhat)
Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Nincs külön kikötés.
Időbeli hatály:
2009. december 1. napjától kezdődően határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél által 30 napos felmondási idő figyelembe vételével.
Rendkívüli felmondással: Megbízó részéről, ha megbízott a vállalt feladatait az M M K
érdekeit, és a támogatási céljait sértő vagy veszélyeztető módon látja el, ha a támogatási
cél előre jelezhető részbeni vagy teljes meghiúsulását, illetve annak veszélyét nem jelzi,
a feladat teljesítését megtagadja vagy igazolás nélkül jelentős késedelemmel hajtja
végre, nem pártatlanul jár el, a titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy bármely
okból 15 egymást követő munkanapon nem biztosítja a feladat teljesítését.
Megbízott részéről, ha fizetési kötelezettségét bármely részösszeg tekintetében 30 napot
meghaladó késedelemmel teljesíti.

6. .

'Kft-vel/ ~
kötött megbízási
(szakértő: ~ '

/
szerződés
* ¡2

1

Az M M K , mint megbízó és a
f Kft, mint megbízott között 2009. július 1. napján
létrejött megbízási szerződés aláírásától kezdődően áll fenn megbízási jogviszony.
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Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság ügyvezetője 2007. október 31-től
, aki a cég önálló aláírási jogú képviselője.
A szerződés t á r g y a :
A kontrolling szervezetbe tartozó filmszakmai ellenőrök teljesítésével kapcsolatos
szakértői tevékenység, az M M K finanszírozási igazgatójának és/vagy a kontrolling
szervezet megbízott vezetőjének eseti felkérése alapján filmszakmai ellenőri
feladatok ellátása.
Megbízott feladatai:
Közreműködik annak vizsgálatában, hogy az adott támogatási cél megvalósítása a
támogatási szerződésben foglaltak szerint, az ésszerű gazdálkodás elveinek és a
filmszakmai szempontoknak megfelelően van-e folyamatban. Ennek érdekében az
eljáró filmszakmai ellenőrrel együttesen:
-

betekint a támogatott elszámolásaiba, ellenőrzi a szerződéseit és a teljesítési
igazolásokat,
közreműködik a gyártásba vételi eljárások lefolytatásában, vita esetén
közreműködik az időközi,- és végső elszámolásoknál,
szakmai eltérés vagy szerződésszegés esetén, amennyiben a megítélése szerint
veszélyezteti a támogatási cél megvalósítását, írásbeli jelentést és elemzést ad a
Kuratóriumnak.

Megbízási d í j :
Megbízási díj: 8.000.-Ft+ÁFA/óra azzal, hogy a számlázott ó r á k száma nem
haladhatja meg az 40 ó r á t (havonta maximálisan 320.000.-Ft+ÁFA összeget
számlázhat)
Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Nincs külön kikötés.
Időbeli hatály:
Határozott időre szóló, 2009. július 1. napjától 2010. július 31. napjáig.
Szerződés megszüntetése:
Rendkívüli felmondással: Megbízó részéről, ha megbízott a vállalt feladatait az M M K
érdekeit, és a támogatási céljait sértő vagy veszélyeztető módon látja el, ha a támogatási
cél előre jelezhető részbeni vagy teljes meghiúsulását, illetve annak veszélyét nem jelzi,
a feladat teljesítését megtagadja vagy igazolás nélkül jelentős késedelemmel hajtja
végre, nem pártatlanul jár el, a titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy bármely
okból 15 egymást követő munkanapon nem biztosítja a feladat teljesítését.
Megbízott részéről, ha fizetési kötelezettségét bármely részösszeg tekintetében 30 napot
meghaladó késedelemmel teljesíti.
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7.

:

" Kft-vel/i
kötött megbízási szerződés
(szakértő: ~ '
m

/
)

Az M M K , mint megbízó és a
L Bt, mint jogelőd megbízott között 1998.
december 20. napján létrejött megbízási szerződés aláírásával 1999. január 1. napjától
kezdődően, folyamatosan áll fenn megbízási jogviszony.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott jogutód társaság ügyvezetője 2009.07.08.
napjától kezdődően
, aki a cég önálló aláírási jogú
képviselője.
A szerződés tárgya:
Az M M K alapítói értekezleteinek zavartalan biztosítása, szervezése, lebonyolítása,
M M K működéséhez kapcsolódó szervezetekkel való kapcsolattartás.
Megbízási díj:
Megbízási díj: 120.000.-Ft+ÁFA/hó
Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Késedelem idejére évi 20%
Időbeli hatály:
1999. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél által írásban, a nyilatkozat kézhezvételtől számított 3
hónapos felmondási idő figyelembe vételével.
Rendkívüli felmondással: mindkét fél részéről, ha a másik fél a szerződés
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást tanúsít, mely a szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi.
Megjegyzés:

Fenti tartós megbízási szerződés indokoltsága az alapítói
értekezletek gyakoriságára tekintettel megkérdőjelezhető.

8.

:

B t - v e l / i " /
kötött megbízási szerződés
(szakértő:,
¡2

Az M M K , mint megbízó és az
; Bt, mint megbízott között 2007. július 1.
napján létrejött megbízási szerződés alapján, 2007. augusztus 1 -tői kezdődően áll fenn
megbízási jogviszony.
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Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság üzletvezetője 2002.10.10. napjától
kezdődően
i, aki a cég önálló aláírási jogú képviselője,
;a
társaság kültagja.
A szerződés t á r g y a :
A kontrolling szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan tanácsadási tevékenység, a
kontrolling
szervezet referense, filmszakmai
ellenőri szervezetekkel és
személyekkel kapcsolattartás.
Megbízási díj:
Megbízási díj: 500J00.-Ft+ÁFA/hó
Vidéki utazás igazolt költségeit nem foglalja magában.
Időbeli hatály:
2007. augusztus 1. napjától kezdődően határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél részéről, írásban a felmondást követő 6. h ó n a p
utolsó n a p j á r a .
Megjegyzés:

E szerződés esetéhen is ki kell emelni azt a megbízás lényegéhez tartozó
szabályt, hogy a megbízó a megbízási szerződést a Ptk.483.§ (1)
bekezdéséből
következően
alapvetően
bármikor
bármilyen
okból
azonnali hatállyal felmondhatja.
A megbízás ugyanis a megbízó ügyének ellátása, a megbízó a saját
céljának elérése végett, a saját érdekeinek szem előtt tartásával adja
másnak a megbízást.
Az a megoldás, hogy egy jelentős összeg megfizetésével
akadályozzák
meg megbízót a törvény ereiénél fogva megillető felmondási jog
gyakorlásában, a jóhiszemű joggyakorlás Ptk.4.§ (1) bekezdése szerinti
követelményével ellentétes* ugyanis a Ptk.5.§ (2) bekezdésébe
ütköző
módon, visszaélésszerűen megkerüli a Ptk.483.S (1) bekezdése szerinti
főszabályt, és a megbízottat ellenszolgáltatás nélküli díjazáshoz juttatja.
BH.2004.179. A megbízó felmondási jogának aránytalan
mértékű
korlátozása tartalmilag a felmondási jog gyakorlását kizárja, ezért a
jogszabály megkerülésére irányul és ennek következtében semmis fPtk.
4. § (1) bekezdés, 200. § (l)-(2) bekezdés, 483. § (1) és (4) bekezdés,].

Rendkívüli felmondással: mindkét fél részéről súlyos szerződésszegés esetén, súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha valamelyik fél a szerződésbe foglalt kötelezettségét a
másik fél írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti.
Megjegyzés:

E szerződéssel
kapcsolatban megemlítendő,
hogy
által ellátandó tevékenység jellege és az foglalkoztatására
irányuló
jogviszony nem megbízási,
sokkal inkább
a
munkajogviszony elemeit hordozza, ezért színlelt
szerződésnek
minősülhet.
t

1
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az MMK szervezeti rendszerébe
kontrolling
osztályvezetőként,
integráltan
végzi a munkakörébe
tartozó
munkát, az MMK nevében döntéseket hoz, de mindezt vezetői
felelősség nélkül teszi
Fentiek okán, továbbá megelőzve egy esetleges munkaügyi
ellenőrzés
hátrányos
jogkö vetkezm ényeit,—
a
színlelt,
munkaviszonyt leplező szerződésének mielőbbi
megszüntetését
javasolom.

9iBt-vel/C
—
—
2008. június 1. napjától 2010. december 31-ig tartó határozott időre
kötött de a határozott idő lejárta előtt 2010. május 1 napjával
közös megegyezéssel megszüntetett megbízási szerződés
(szakértő:
I
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság üzletvezetője 1994.03.18. napjától
kezdődően
, aki a cég önálló aláírási jogú képviselője.
A szerződés tárgya:
Szakmai tanácsadás.
Megbízott feladatai:
-

-

-

-

M M K tulajdonát képező ingatlanvagyonnal és befektetéseivel, vagyonkezeléssel
kapcsolatos szakmai tanácsadás,
M M K ingatlanait érintően infrastrukturális fejlesztések, felújítások területén
javaslattétel, koncepcionális tervek kidolgozása,
M M K vállalkozási tevékenységével kapcsolatban egyéb források felkutatásáról,
illetve azok bevonásáról való gondoskodás, koncepciók, tervek kidolgozása,
Kuratórium folyamatos tájékoztatása,
televíziókkal való együttműködés kidolgozásában részvétel, erre vonatkozó
javaslattétel, tanácsadás, meglévő és új kapcsolatok fenntartásában aktív
részvétel,
együttműködési stratégiák kidolgozásának előkészítése, amelyek az M M K és
hitelintézetek és egyéb szponzorációs tevékenységet is ellátó szervezetek közötti
kapcsolatra vonatkoznak,
M M K vállalkozási tevékenységéből származó bevételek arányosításának,
felosztásának területén gazdasági tanácsadás,
a Magyar Mozgókép Kft és a Film Project Kft tevékenységével összefüggő
szakmai, gazdasági kérdések tekintetében tanácsadás, a Magyar Filmunió Kft
esetében esetlegesen felmerülő szakmai, gazdasági kérdésekben javaslattétel.
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Megbízási d í j :
-

450.000.-FtfÁFA/hó 30 munkaóráig, e fölött ó r á n k é n t plusz 20.000.Ft+ÁFA azzal, hogy a többletdíjazás havi 20 órát (400J00.-Ft+ÁFA) nem
haladhatja meg (megbízási díj maximális összege: 850.000.-Ft +AFA/hó)
a megbízási díjon felül az M M K vállalta megtéríteni a megbízás ellátásával
kapcsolatban felmerülő szükséges és igazolt készkiadásokat,

-

érdemi szaktanácsadás hiányában 200.000.-Ft+ÁFA rendelkezésre állási díjra
tarthat igényt

Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat:
Késedelem idejére évi 20%
Időbeli hatály:
Határozott idő 2008. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: 12 hónapos felmondási idő figyelembe vételével.
Rendkívüli felmondással: Megbízó részéről, ha Megbízott 15 napon keresztül nem
biztosítja, vagy nem képes biztosítani a feladat ellátását, illetve mindkét fél részéről, ha
a másik fél a szerződés kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást
tanúsít, mely a szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

Megjegyzés:

11. Dr. <

A 7
" ": Bt-vel kötött szerződés 23 hónapon keresztül volt
hatályos, a Határozott idő lejárta előtt 2010. május L napjával
közös megegyezés alapján felek által megszüntetésre
került.
A megszüntetés indoka nem ismert.

ésDr.i

szerződése

Az M M K könyvelési (főkönyvelői) feladatait, illetve az M M K Titkársága szervezetén
belüli vagyonkezelési csoport vagyonkezelési, gazdasági előkészítő és elemző feladatait
a Boanerges Kft (képviseli:
\ a Film Project Kft-vel kötött
szerződések alapján végzi, megbízási viszonyban tehát a F i l m Project Kft-vel álj
az M M K - v a l nem.

Az M M K titkársága szervezetén belüli vagyonkezelési csoport jogi feladatainak
ellátását pedig a ,
Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: Dr. 1
L szintén a Film
Project Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján végzi, igy # Is a Film Project
Kft-vel áll jogviszonyban,
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Filmszakmai ellenőrök megbízási szerződései

A vizsgálat időpontjában, egy-egy produkció gyártási támogatására kötött, vagy tartós
jogviszonyú megbízási szerződéseket - a megbízott gazdasági társaságok, a szerződés
tárgyát képező szolgáltatás és a megbízási díj megjelölésével - az alábbi táblázatban
foglalom össze:

igazságügyi szakértői K i t
képviseli: T "
35 szerződés
megbízási díj: produkciónként változó
lOO.OOO.-Ft+ÁFA ősszegtől 600JOO.-Ft+ÁFA összesig

filmszakmai ellenőr
produkciónként önálló
szerződéssel

>Kft
képviseli: 1*
eljáró
filmszakma*

.

J,

/ - -~~

6 szerződés
megbízási díi: produkciónként változó
150.000.-Ft+ÁFA összegtől 1.630JOO.-Ft+ÁFA összegig

filmszakmai ellenőr
produkciónként önálló
szerződéssel

Bt
T

képviseli: — - »
6 szerződés
megbízási díi: produkciónként változó
5 0 J 0 0 . - F t + Á F A összegtől 383.000.-Ft+ÁFA összegig

filmszakmai ellenőr
produkciónként önálló
szerződéssel

iKft
képviseli: ."" " ' ^ "
5 szerződés
megbízási díi: produkciónként változó
ISO.OOO.-Ft+ÁFA összegtől 1.500.000.-Ft+ÁFA összegig

képviseli: f

filmszakmai ellenőr
produkciónként önálló
szerződéssel

: Betéti Társaság
"
" ~

4 szerződés
megbízási díi: produkciónként változó
600.000,-Ft+AFA összegtől 2.500.000.-Ft+AFA összegig

filmszakmai ellenőr
produkciónként önálló
szerződéssel
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A filmszakmai ellenőri feladat t á r g y á b a n létrejött típusszerződés lényeges tartalmi
elemei:

Szerződés t á r g y a :
Az adott produkció filmszakmai ellenőri feladatainak ellátása, a pénzügyi támogatásból
a támogatási célok megvalósításának ellenőrzése, a támogatási cél megvalósításának
teljes szakaszában, vagy az M M K által megjelölt szakaszaiban.
Megbízott feladata:
Az adott támogatási cél megvalósítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint, az
ésszerű gazdálkodás elveinek és filmszakmai szempontoknak megfelelően van-e
folyamatban, ennek keretében:
folyamatos kapcsolatot tart fenn a támogatottal, producerrel, figyelemmel kíséri
a támogatottnak a támogatással összefüggő gazdálkodási tevékenységét,
betekint, szükség szerint kivonatot készít a támogatott irataiba, könyvelésébe,
szerződéseibe, elszámolásaiba és ellenőrzi a teljesítési igazolásokat,
időközi elszámolásokat azok összesítőit jóváhagyja, ellenjegyzi, ha nem
javasolja annak elfogadását, úgy arról külön jelentést készít, önrész és működési
költség esetén ezeket külön ellenőrzi,
- ellenőrzi az M M K által támogatott költségvetést,
- megítéli és vizsgálja a támogatott által elkövetett, a célirányos megvalósítástól
való eltéréseket,
szakmai eltérés vagy szerződésszegés esetén, amennyiben a megítélése szerint
veszélyezteti a támogatási cél megvalósítását, írásbeli jelentést és elemzést ad az
MMK-nak,
- a Kuratórium számára meghatározott időpontokban írásos, minden lényegre
kiterjedő jelentést készít.
Szerződés időbeli hatálya:
A költségvetési tárgyalástól a produkció végső elszámolásának Kuratórium általi
elfogadásáig tart.

Megjegyzés:

A filmszakmai ellenőri megbízási szerződésekből nem derül ki,
hogy jelenleg még hatályban
vannak-e, mert a hatály
megszűnése az adott produkcióra vonatkozó végső elszámolás
Kuratórium általi elfogadás, mint bontó feltételtől függ.

Díjazás esedékessége:
A szerződésenként megállapított megbízási díj, az ellenőrzési
szakaszainak befejező napját követő 8 napon belül kerül kifizetésre:
- költségvetési tárgyalás elfogadása
30%
- első forgatási nap
20%
- forgatás befejezése
20%
- zárójelentés leadása
30%

folyamat

alábbi
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Az utolsó díjrészlet csak a végső elszámolás Kuratórium általi elfogadását követően
fizethető ki.
Szerződés megszüntetése
Rendes felmondással 30 napi felmondási idő figyelembe vételével.
Rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha Megbízott a szerződésben rögzített feladatát, az M M K
érdekeit és támogatási célját sértő, vagy veszélyeztető módon látja el, a feladat
teljesítését megtagadja vagy igazolás nélkül jelentős késedelemmel hajtja végre,
továbbá ha nem pártatlanul jár el, vagy a titoktartási kötelezettségét megszegi.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az M M K a szerződésben rögzített részösszeg
kifizetési kötelezettségét 30 napot meghaladó késedelemmel teljesíti.

Szakértői Kft-vel kötött megbízási
filmszakmai ellenőr:.

szerződések

Az M M K , mint megbízó és a
Igazságügyi Szakértői Kft, mint megbízott között a vizsgálat időpontjában, különböző
produkcióknak nyújtott támogatások filmszakmai ellenőri feladatainak ellátására,
lényegében azonos tartalmú, 35 típusszerződésnek minősülő megállapodás van.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság ügyvezetője önálló aláírási joggal

Az MMK-nál filmszakmai ellenőrként foglalkoztatott egyéb társaságokhoz képest a
Igazságügyi Szakértői Kft.
jelentősen több megbízási szerződéssel rendelkezik, az egyes szerződések kizárólag
csak a produkciók támogatása és a megbízási díj tekintetében különböznek a
következőkben felsoroltak szerint:
szerződés
kelte

produkció

támogatás

megbízási díj

2009.02.20.

Vadászat angolokra

VT támogatás

300.000.-Ft+ÁFA

2009.02.26.

The Photograph

támogatás

150.000.-Ftf ÁFA

2009.03.11.

És a nyolcadik napon

TV támogatás

230.000.-FM-ÁFA

2009.03.26.

Az igazság

koprodukciós
támogatás

150.000.-Ft+ÁFA
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2009.07.01.

Állomás

TV támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2009.07.01.

Magyarország története

TV támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2009.07.01.

Farkasbőrben

TV támogatás

300.000.-Ftf ÁFA

2009.07,01.

Hajónapló

TV támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2009.07.01.

Szélcsend

TV támogatás

200.000.-Ft+ÁFA

2009.07.23.

Meglepetés

TV támogatás

268.000.-Ft+ÁFA

2009.07.23.

Géniusz

TV támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2009.07.23.

Törésvonal

TV támogatás

2S0.000.-Ft+ÁFA

2009.07.23.

Team building

TV támogatás

400.000.-Ftf ÁFA

2009.07.23.

Átok

TV támogatás

380.000.-Ft+ÁFA

2009.09.22.

Poppea megkoronázása

TV támogatás

250.000.-Ft+ÁFA

2009.09.22.

Bunkerember

TV támogatás

374.000.-Ftf ÁFA

2009.09.22.

Szégyen

TV támogatás

426.50G.-Ft+ÁFA

2009.10.08.

Csillagszedő Máríó

TV támogatás

100.000.-Ft+ÁFA

2009.10.08.

Aliz és a két farkas

TV támogatás

100.000.-Ft+ÁFA

2009.12.08.

Team building

koprodukciós
támogatás

180.000.-Ftf ÁFA

2010.02.18.

Ármány és szerelem

TV támogatás

330.000.-Ftf ÁFA

összesen: 6.788.500.-Ft+ÁFA
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A táblázatban

felsorolt, összesen

21 megbízási szerződést a
Igazságügyi Szakértői Kft ügyvezetője,

mint

megbizott maga írta alá.
A következőkben részletezett, 2007.08.28-án és ezen időpontot követően aláírt 15
produkciós támogatásra vonatkozóan az M M K a filmszakmai ellenőri feladatok
ellátásával - - - - - - ~
, Kft-t bízta meg (1
.a
szerződésekben megjeioit Képviselő:
ügyvezető)
a

r

r

A lekért e-cégmásolat áltan igazoltan azonban
a társaságban
2003. szeptember 3. napjától 2006. október 5-ig volt önálló aláírási jogú ügyvezető,
ami azt jelenti, hogy már fenti szerződések időpontjában képviseleti és aláírási
joggal nem rendelkezett.
Valamennyi szerződésen a megbízotti társaság ügyvezetőjeként a cégjegyzési
jogosultsággal nem rendelkező ]
szerepel, a szerződések aláírója
pedig minden esetben a sem cégjegyzési joggal, sem meghatalmazással nem
rendelkező, a filmszakmai ellenőri tevékenységet személyesen ellátni köteles ~ ' i
7

INem áll rendelkezésre felhatalmazó nyilatkozat, mely
jogosító meghatalmazását igazolná.

aláírásra

A " ~* "
' "
~
Kft fent nevezett filmszakmai ellenőr tevékenységre
vonatkozó
szerzoaesei,
cégjegyzési
és képviseleti
jogosultság,
továbbá
meghatalmazás hiányában joghatályosan létre nem jött szerződéseknek
minősülnek, a célzott joghatás kiváltására alkalmatlanok. Amennyiben a
teljesítésre tekintettel elfogadjuk, hogy mégis létrejöttek, abban az esetben azok a
Ptk. 200.§ (2) bekezdése értelmében jogszabályba ütköznek, ezért semmisek.
A
. Kft 2009. február 25. napján kelt 15 szerződés
módosítással - az M M K jóváhagyó aláírása mellett - a produkciók támogatása
tárgyában létre nem jött, illetve semmis megbízási szerződéssel kapcsolatos jogait
és kötelezettségeit
„átruházta" a
~""
"
' Igazságügyi Szakértői Kft-re.
Származékos jogszerzés esetén a nem létező (meg nem szerzett) jogokat és
kötelezettségeket joghatályosan átruházni sem lehet.
Megjegyzem, hogy ehelyütt a szerződés-módosításokat mind a I ~
Kft, mind a I
igazságügyi
Szakértői Kft képviseletében V"
' s írta alá. A felhatalmazó nyilatkozat,
mely
~ ; aláírásra jugusnu meghatalmazását igazolná itt is minden
esetben hiányzik.
A

A meg nem szerzett jogokat „átruházó" szerződéseken a
i Kft
ügyvezetőjeként a dokumentumokon még mindig Dr.
/ szerepel - aki
helyett
aláírt - de amint az alapszerződés aláírásakor sem, úgy az
2009. februárban történt átruházáskor sem volt Dr. ~ ~
"
jogosult a
~
"
i Kft képviseletére és cégjegyzésére.
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A

i K f t által

képviseleti jog nélkül kötött és a
i Igazságügyi Szakértői Kft-re
2009.02.25-én képviseleti jog nélkül á t r u h á z o t t megbízási szerződések:
szerződés
kelte

produkció

támogatás

2007.08.28.

Egy

? támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2007.08.28.

Cinka Panna

? támogatás

450.000.-Ft+ÁFA

2008.03.04.

Sátán fattya

szelektív támogatás

200.000.-Ft+ÁFA

2008.03.04.

Budapest

koprodukciós
támogatás

alapszerződés
nem áll rendelkezésre

2008.03.04.

Budapest

VT támogatás

300.000.-Ft+ÁFA

2008.03.04.

Holdhercegnő

VT támogatás

300.000.-Ft+ÁFA

2008.04.01.

Gyöngédkezelés

szelektív támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2008.04.01.

Gyöngédkezelés

normatív támogatás

alapszerződés
nem áll rendelkezésre

2008.04.01.

Gyöngédkezelés

koprodukciós
támogatás

2008.04.08.

Rettegés völgye

koprodukciós
támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2008.07.23.

Egyetleneim

normatív támogatás

157.500.-FH-ÁFA

2008.07.23.

Kaméleon

normatív/szelektív/VT
támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2008.10.01.

Kölcsönkért kastély

? támogatás

542.000.-Ft+ÁFA

Hét perc a

? támogatás

250.000.-Ft+ÁFA

? támogatás

óOOJOO.-Ft+ÁFÁ

2008.10.01.

megbízási díj

alapszerződés
nem áll rendelkezésre

mennyországban
2008.10.01.

Remény
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Megjegyzés:

Az MMK Titkárságvezetője nem járt el kellő körültekintéssel, a
szerződések aláírásakor a megbízott társaság cégjegyzési- és
képviseleti jogának,
illetve az aláíró
meghatalmazásának
ellenőrizését elmulasztotta.
A cégjegyzésiés képviseleti
jog megsértésével
kötött
szerződésekből jogok és kötelezettségek nem keletkezhetnek, az
így
létrejött
szerződésekhez
a jog
az
érvénytelenség
jogkövetkezményét
fűzi.
Az érvénytelen szerződések
jogi rendezése
elkerülhetetlen,
különös tekintettel arra, hogy e megállapodások
alapján
teljesítések, kifizetések történtek.
Javaslom a .
> Kft
képviseletében
cégjegyzési jogosultsággal rendelkező ügyvezető (jelenleg i.
'
~
szám alatti lakos)
megneresesei annaa eraeneoen, nagy érvényes
megállapodással
az ügyet utólagos jogi rendezéssel tisztázni lehessen.
n r

2. j

> Kft-vel kötött megbízási
filmszakmai ellenőr:,

szerződések

Az M M K , mint megbízó és a
> Kft, mint megbízott között a
vizsgálat időpontjában, különböző produkcióknak nyújtott támogatások filmszakmai
ellenőri feladatainak ellátására, lényegében azonos tartalmú """"
"
" Igazságügyi Szakértői Kft-re át nem runazott - 3
iipusszozuucMicK iiiniusuiu, cs egy feltételeiben eltérő, megbízott társaság
képviseletében cégjegyzésre jogosult által aláírt megállapodás van.
Minden szerződés esetében a filmszakmai ellenőri feladatok személyes közreműködője:

(Megjegyzem, hogy a 2003. október 10. napjától 2005. augusztus 31-ig a felek között a
filmszakmai ellenőr szolgáltatás tárgyában keret-megbízási szerződés volt hatályban,
amelyben megbízási díjként az egyes támogatási célok elfogadott nettó, azaz AFA
nélküli összköltségvetésének
1%-a, legalább 50.000.-Ft+AFA,
legfeljebb 600.000.Ft+AFA összeg került
meghatározásra.)

A következő táblázatban összefoglalt szerződések kizárólag csak a produkciók
támogatása és a megbízási díj tekintetében különböznek a felsoroltak szerint.
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szerződés
kelte

produkció

támogatás

2005.10.12.

Noé bárkája

? támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2005.10.12.

A hét nyolcadik napja

? támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2006.01.13.

Bab Aziz

? támogatás

200.000.-Ft+ÁFA

2006.03.16.

Egy elmebeteg nő naplója

? támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2006.03.16.

Ede megevé ebédem

? támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

megbízási díj

A
Kft a fentieken kívül rendelkezik 2006.04.06. napján
kelt, fent ismertetettektől eltérő feltételekkel aláírt, a vizsgálat időpontjában már
nem hatályos megbízási szerződéssel - megjegyzem, hogy ezt a szerződést is
' \ írta alá, meghatalmazása ehelyütt is hiányzik- amelynek tárgya:
1

a 37. Magyar Filmszemle versenyprogramjában részt vevő, alább megjelölt
filmalkotásokra nyújtott támogatások filmszakmai ellenőri feladatainak ellátása:

Rendező/ film címe
Tímár Péter: A herceg haladéka
Fonyó Gergely: Tibor vagyok, de hódítani akarok
Rudolf Péter: Üvegtigris 2
Pacskovszy József: Lopott képek
Lengyel Andor: Fej vagy írás
Kocsis Ágnes: Friss levegő
Kapitány Iván: Kútfejek

döntés
40.000.000.-Ft
25.000.000.-Ft
30.000.000.-Ft
18.000.000.-Ft
10.000.000.-Ft
20.000.000.-Ft
20.000.000.-Ft

A filmszakmai ellenőri feladatok személyes közreműködője: I
Megbízási díj:
L630J00.-Ft+ÁFA
Esedékesség:
Kuratóriumi döntést követően: 50%
Elszámolást követően: 50%
Szerződés időbeli hatálya:
A szerződés hatálya nem a produkció végső elszámolásának
elfogadásáig, hanem 2006. december 31. napjáig szól.

Kuratórium

általi
79

atlatszo.hu
2012.11.03.
85. oldal
3

- -

l

Bt~vel/(
kötött megbízási szerződések
filmszakmai ellenőr: r

/

Az M M K , mint megbízó és az
; Bt, mint megbízott között a vizsgálat
időpontjában, különböző produkcióknak nyújtott támogatások filmszakmai ellenőri
feladataínak ellátására az alábbi 4 megállapodás került átadásra.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság üzletvezetője 2002,10.10. napjától
kezdődően
i, aki a cég önálló aláírási jogú képviselője,
;a
társaság kültagja.

szerződés
kelte

produkció

támogatás

megbízási díj

2006.0130,

Szégyen

? támogatás

600.000.-FM-ÁFA

2006.02.03.

Szabadság, szerelem

? támogatás

2.500.000.-Ft+ÁFA

2006.05.15.

Konyec

koprodukciós
támogatás

600.000.-FH-ÁFA

2006.05.15.

Egy bolond százat csinál

?támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

*

Bt-vel/Ce. kötött megbízási szerződések
filmszakmai ellenőr: i

Y

Az M M K , mint megbízó és a
> Bt, mint megbízott között a vizsgálat
időpontjában, különböző produkcióknak nyújtott támogatások filmszakmai ellenőri
feladatainak ellátására 6 megállapodás került átadásra.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság üzletvezetője 2003.11.13. napjától
kezdődően
" ' ., aki a cég önálló aláírási jogú képviselője.
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szerződés
kelte

produkció

támogatás

2008.02.25,

Hitvallók és ügynökök

koprodukciós
támogatás

250.000.-Ft+ÁFA

2008.06.24

Új Eldorádó 2

koprodukciós
támogatás

100.000,-Ft+ÁFA

20ii8.09.29.

A repülés története

koprodukciós
támogatás

50.000.-Ft+ÁFA

2008.09.29.

Ki/be

játékfilm támogatás

383.000.-Ft+ÁFA

2009.07.17.

Űj Eldorádó 2

játékfilm támogatás

150.000.-Ft+ÁFA

2009.07.17.

Szíven szűrt ország

VT támogatás

150.000.-FM-ÁFA

megbízási díj

A .
Bt. a fentieken kívül rendelkezik az alábbi, jelenleg m á r nem
hatályos 2009.01.01. napján kelt megbízási szerződéssel, amelynek tárgya:
a
2009.
évi kisjátékfilmek,
tudományos
ismeretterjesztő
filmek,
dokumentumfilmek gyártásának szelektív és normatív támogatására kiírt
pályázati felhívásra benyújtott igénybejelentések filmszakmai ellenőrzése,
véleményezése, illetékes szakkollégiumok tájékoztatása,
-

a Kuratórium 2009. évben meghozandó támogatási döntései alapján folyamatban
lévő szelektív és normatív alapon támogatott kisjátékfilmek, tudományos
ismeretterjesztő filmek, dokumentumfilmek gyártásának, mint támogatási cél
megvalósulásának filmszakmai ellenőrzése,

-

a benyújtott kamattámogatási pályázatok filmszakmai ellenőrzése.

Megbízási díj:
500J00.-Ft+ÁFA/hó
Szerződés időbeli hatálya:
2009.01.01-től 2010.03.31-íg tartó határozott idő
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£

IKft-vel/Ce.
kötött megbízási szerződések
filmszakmai ellenőr:

{

Az M M K , mint megbízó és a
i Kft, mint megbízott között a vizsgálat
időpontjában, különböző produkcióknak nyújtott támogatások filmszakmai ellenőri
feladatainak ellátása tárgyában öt, előzőekben részletezett tartalmú megállapodás
átadására került sor.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint megbízott társaság ügyvezetője 2006.02.07. napjától
kezdődően
, aki a cég önálló aláírási jogú képviselője.
szerződés
kelte

produkció

támogatás

2006.01.30.

Hatodik koporsó

támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2008.04.22.

Újrakezdés

koprodukciós/VT
támogatás

300.000.-F1+ÁFA

2008.06.24.

My Amerika

koprodukciós
támogatás

150.000.-FH-ÁFA

2008.08.26.

Adás

játékfilm
támogatás

600.000.-Ft+ÁFA

2009.02.23.

EGILL

animációs
támogatás

1.500.000.-Ft+ÁFA

megbízási díj

A Béke Mozi Bt. a fentieken kívül rendelkezik egy jelenleg már nem hatályos
2009.01.01. napján kelt megbízási szerződéssel, amelynek tárgya:

-

a 2009. évi forgatókönyv-írási, filmterv-fejlesztési, 4K és animációs filmek
gyártásának szelektív és normatív támogatására kiírt pályázati felhívásra
benyújtott igénybejelentések filmszakmai ellenőrzése, véleményezése, illetékes
szakkollégiumok tájékoztatása,
a Kuratórium 2009. évben meghozandó támogatási döntései alapján folyamatban
lévő szelektív és normatív alapon támogatott forgatókönyv-írási, filmtervfejlesztési, 4K és animációs filmek gyártásának, mint támogatási cél
megvalósulásának filmszakmai ellenőrzése,
a benyújtott kamattámogatási pályázatok filmszakmai ellenőrzése.

Megbízási díj:
500.000.-Ft+ÁFA/hó
Szerződés időbeli hatálya:
2009.01.01-től 2010.03.31-ig tartó határozott idő.
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3. Filmteri esztésí célú támogatások filmszakmai ellenőreinek
megbízási szerződései

Filmforgalmazási célú támogatások filmszakmai ellenőri feladatai ellátása tárgyában az
alábbi két társaság rendelkezik hatályos, tartós megbízási szerződéssel.

Kft

a filmterjesztési szakkollégium
hatáskörébe tartozó tevékenységek
szakmai ellenőri feladatai

képviseli:
megbízási díi: 200.000.-Ft+ÁFA/hó
iKft

képviseli: V

a filmterjesztési szakkollégium
hatáskörébe tartozó tevékenységek
szakmai ellenőri feladatai

' ~'

megbízási díi: 200.000.-Ft+ÁFA/hó

l

^Kft-vel/Ce.i
kötött megbízási szerződés
(filmszakmai ellenőr: 1
'

V
'

l

Az M M K , mint megbízó és a
' Kft, mint megbízott között 2009.
február 1. napján létrejött megbízási szerződés aláírásától kezdődően áll fenn megbízási
jogviszony.
Az e-cégmásolat tanúsága szerint 2008.10.03-tól 2009.05 20-ig - azaz a szerződéskötés
időpontjában - megbízott társaság ügyvezetője és a cég önálló aláírási jogú képviselője
• volt.
A szerződés tárgya:
A tilmterjesztési szakkollégium
ellenőri feladatai.

hatáskörébe

tartozó

tevékenységek

szakmai

Megbízott feladatai:
A filmterjesztés területén elosztott állami támogatások céljainak megvalósítását a
filmszakmai gyakorlatnak, a támogatási szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő ellenőrzése a megvalósítás teljes szakaszában a következőképpen:
-

kapcsolattartás a támogatottal, a támogatott
tevékenységének figyelemmel kísérése,

támogatással

összefüggő
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-

-

betekint a támogatott elszámolásaiba, ellenőrzi a szerződéseit és a teljesítési
igazolásokat,
vizsgálja a filmszakmai gyakorlatnak, a támogatási szerződésnek és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően a támogatások megvalósulását,
időközi elszámolásokat illetve, összesítőt jóváhagyja, amennyiben az elszámolás
elfogadását nem javasolja, külön jelentést készít,
szakmai eltérés vagy szerződésszegés esetén, amennyiben a megítélése szerint
veszélyezteti a támogatási cél megvalósítását, írásbeli jelentést és elemzést ad az
MMK-nak,
a támogatási cél megvalósulásának meghatározott szakaszaiban minden lényeges
körülményre kiterjedően jelentést készít.

Feladatai akkor minősíthetők elfogadottnak, ha:
- támogatott elszámolását a megbízó elfogadta,
amennyiben a feladatok nem vagy csak részben valósulnak meg, azonban az a
megbízottnak nem kétség kívül felróható.
Megbízási d í j :
Megbízási díj: 200.000.-Ft+ÁFA/hó
Időbeli hatály:
2009. február 1. napjától kezdődően határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél által 30 napos felmondási idő figyelembe vételével.
Rendkívüli felmondással: mindkét fél részéről, ha a másik fél a szerződés
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást tanúsít, mely a szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi.

2*

Kft-vel/Cg..
kötött megbízási szerződés
(filmszakmai ellenőr:.

Az M M K , mint megbízó és a "
napján létrejött megbízási szerződés
jogviszony.

|

Kft, mint megbízott között 2007. január 2.
aláírásától kezdődően áll fenn megbízási

Az e-cégmásolat tanúsága szerint a társaság 2009. június 18. napjától
.
jf/fr cégnévvel működik tatabányai székhellyel, megbízott társaság
ügyvezetője 2002.12.06-tó 2009.06.18-ig'.
í volt önálló aláírási joggal.
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A szerződés t á r g y a :
A filmterjesztési szakkollégium
ellenőri feladatai.

hatáskörébe

tartozó

tevékenységek

szakmai

Megbízott feladatai:
A filmterjesztés területén elosztott állami támogatások céljainak megvalósítását a
filmszakmai gyakorlatnak, a támogatási szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő ellenőrzése a megvalósítás teljes szakaszában a következőképpen:
-

-

kapcsolattartás a támogatottal, a támogatott támogatással
összefüggő
tevékenységének figyelemmel kísérése,
betekint a támogatott elszámolásaiba, ellenőrzi a szerződéseit és a teljesítési
igazolásokat,
vizsgálja a filmszakmai gyakorlatnak, a támogatási szerződésnek és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően a támogatások megvalósulását,
időközi elszámolásokat illetve, összesítőt jóváhagyja, amennyiben az elszámolás
elfogadását nem javasolja, külön jelentést készít,
szakmai eltérés vagy szerződésszegés esetén, amennyiben a megítélése szerint
veszélyezteti a támogatási cél megvalósítását, írásbeli jelentést és elemzést ad az
MMK-nak,
a támogatási cél megvalósulásának meghatározott szakaszaiban minden lényeges
körülményre kiterjedően jelentést készít.

Feladatai akkor minősíthetők elfogadottnak, ha:
-

támogatott elszámolását a megbízó elfogadta,
amennyiben a feladatok nem vagy csak részben valósulnak meg, azonban az a
megbízottnak nem kétség kívül felróható.

Megbízási díj:
Megbízási díj: 200.000.-Ft+ÁFA/hó
Időbeli hatály:
2007. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre szóló
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél által 30 napos felmondási idő figyelembe vételével.
Rendkívüli felmondással: mindkét fél részéről, ha a másik fél a szerződés
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy olyan magatartást tanúsít, mely a szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi.
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Vállalkozási szerződések
1.1

» Bt-vel kötött tartós vállalkozási szerződés

A
Bt 2008. január 2. napján aláírt vállalkozási szerződés alapján - a
filmszakmai ellenőri szolgáltatásra létrejött megbízási jogviszonyok mellett - tartós
vállalkozási jogviszonyban is áll az MMK-val.
A szerződés t á r g y a :
Az Mktv szerinti, filmelőállítót terhelő regisztrációs tevékenység, valamint a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda által ellátott nyilvántartásba vételi
eljárás során a filmelőállító MMK-nál fennálló t a r t o z á s á n a k pénzügyi és számviteli
szempontok alapján történő vizsgálata, dokumentációja, különös tekintettel, hogy:
- filmelőállító köteles-példány szolgáltatási kötelezettségének eleget tett-e,
- M M K által
nyújtott
támogatási
összeggel
kapcsolatos
elszámolási
kötelezettségének eleget tett-e,
- elszámolás elfogadásra került-e az M M K által,
- M M K felé filmelőállító teljesítetlen fizetési kötelezettsége lejárt-e.
Vállalkozói díj:
130.000.-Ft+ÁFA/hó
Fizetési késedelem esetére kikötött késedelmi kamat: Késedelem idejére évi 20%
Időbeli hatály: Határozott idő, 2008. január 2-től 2010. december 31-ig.
Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: a másik félhez intézett nyilatkozattal a következő hónap utolsó
napjára.
Rendkívüli felmondással: amennyiben a másik fél a szerződési kötelezettségeinek nem
tesz eleget, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a szerződés fenntartását lehetetlenné
teszi.
2. \

[ Kft-vel kötött vállalkozási szerződés

A "
: Kft a 2004. június 28 napján aláírt vállalkozási szerződés alapján áll
tartus vanaiKuzási jogviszonyban az MMK-val.
A szerződés tárgya:
Az MMK-nál installált GrantSys Professional szoftver karbantartása és követése
Vállalkozói díj 2010. évre:
Alapdíjak:
- követési díj:
alapdíj munkahelyenként:

L695.000*-Ft+ÁFA/év
11.700.-Ft+ÁFA/hó
86

atlatszo.hu
2012.11.03.
92. oldal
Igény és megrendelés esetén:
- helyszíni támogatás:
15.600.-Ft+ÁF A/óra
(személyenként minimum egy óra)
» nem helyszíni t á m o g a t á s :
12.900.-F1H-ÁF A/óra
(minimum egy óra)
- támogatás modemen keresztül
15.600.-Ft+ÁFA/alkalom
(minimum Vi óra)
- sürgősségi díj :
35.700.-FI+ÁF A/alkalom
A díjak nem tartalmazzák a dologi kiadásokat, melyet önköltségi áron az M M K köteles
megfizetni.
Időbeli hatály:

2004. július 1-től határozatlan időre szóló.

Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: a másik félhez intézett nyilatkozattal 60 napos felmondási idő
figyelembe vételével
Rendkívüli felmondással: amennyiben a másik fél a szerződési kötelezettségeit írásbeli
figyelmeztetés ellenére további 30 napig nem teljesíti.

3«

m

'. Kft- vei kötött vállalkozási szerződés

A
[ Kft a 2005. március 1. napján aláírt vállalkozási szerződés alapján áll tartós
vállalkozási jogviszonyban az MMK-val.
A szerződés tárgya:
Az M M K tulajdonát képező számítástechnikai berendezések, ezek szoftverei és az
MMK-nál üzemelő számítógép-hálózat aktív elemeinek átalánydíj ellenében
történő, havi rendszerességű karbantartása és eseti hibaelhárítása.
Vállalkozói díj:
Rendszeres karbantartás:
- szerverek
5J00.»Ft+ÁFA/db/hó
- munkaállomások
2.000.-Ft+ÁFA/db/hó
- hálózati aktív elemek
l.OOO.-Ft+ÁFA/db/hó
- nyomtatók
l.OOO.-FH-ÁFA/db/hó
Rendszeres karbantartás ( 24 órás kiszállással):
- szerverek
3.500.-Ft+ÁFA/db
- munkaállomások
1 .000.-Ft+ÁFA/db
- hálózati aktív elemek
0
-

nyomtatók

Időbeli hatály:

0
2005. március 1 -tői határozatlan időre szóló.

Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: a másik félhez intézett nyilatkozattal 3 hónapos felmondási idő
figyelembe vételével.
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XX,
Az M M K által kötött egyéb tartós iogviszonyú szerződések

1. ]

i Bt-vel 2006. július 1. napján kötött megbízási szerződés

Az M M K és az
megbízási jogviszony.

Bt, között 2006. július 1. napjától áll fenn határozatlan idejű

A szerződés tárgya:
Az M M K alkalmazottai részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
Ellátást biztosító orvos: ~
Megbízási díj:
Bruttó 40.000.-Ft/hó
Időbeli hatály:

2006. július 1-től határozatlan időre szóló.

Szerződés megszüntetése:
Rendes felmondással: a másik félhez intézett nyilatkozattal 3 hónapos felmondási idő
figyelembe vételével.

2.

Kft-vel 2005. február 28. napján kötött bérleti szerződés a
Canon Altalános Szerződési Feltételei alapján

A szerződés tárgya:
ÍR3570 típusú fénymásoló gép és tartozékai (dokumentumadagoló, fűzős
gépasztal) bérlete

fmisher,

Bérleti díj:
31.630.-Ft/hó maximális havi másolásszám 50.000 db
Többletmásolások díja:

2,40.-Ft/A4
4,80.-Ft/A3

Informatikai kiszállás:
Munkaidőn kívüli munkadíj:

10.000.-Ft/ora
15.000.-Ft/óra

Időbeli hatály:

2005. február 28-tól 48 hónapos határozott időre szóló.

Megjegyzés:

A szerződés a vizsgálat időpontjában nem hatályos, a
szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról nem áll
rendelkezésre dokumentum.
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XXI.
A közbeszerzésekről szőlő 2008. évi CXX3X. törvénynek
való megfelelőség vizsgálata

1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény a
továbbiakban: (Kbt.) MMK szerződéseire vonatkozó legfontosabb
rendelkezéseinek
ismertetése
A Kbt. rendelkezései szerint kell eljárni minden olyan eljárásban, amelyet a törvény
által ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése
céljából kötelesek lefolytatni megadott t á r g y ú és értékű beszerzések megvalósítása
érdekében (közbeszerzés).
A törvény 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján a közalapítvány ajánlatkérőnek
minősül.

Az ajánlatkérők költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A
közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait
az ajánlatkérőnek, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján közzé kell tennie.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre
nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben
az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg
szolgáltatás megrendelése.
Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és
birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására
vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő
részéről.
Árubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára,
hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése is az ajánlatkérő részéről.
A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában
kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb
összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték).
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Az árubeszerzés/szolgáltatás becsült értéke:
-

határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés i d ő t a r t a m a alatti
ellenszolgáltatás;
határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama
kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.

Ha az árubeszerzés/szolgáltatás több részből áll, illetőleg t ö b b szerződés alapján
kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.
A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy szolgáltatások
értékét Is egybe kell számítani, amelyek
a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor,
b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá
c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással
közvetlenül összefügg.

A nemzeti közbeszerzési eljárásokban 2010.01.01-2010.1231. közötti értékhatárok:
Árubeszerzés esetében 8 millió forint
Építési beruházás esetében 15 millió forint
Építési koncesszió esetében 100 millió forint
Szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint
Szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint
Mentesség kizárólag szolgáltatások esetén:
Nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni olyan szolgáltatás megrendelése esetében,
amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi,
tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási tevékenység
végzésére irányul, de csak abban az esetben, ha a szolgáltatás teljes egészében lefedi
az alaptevékenységet.
Mivel ez a kivétel szabály csak az ún. általános egyszerű (nemzeti) eljárási rezsimben
irányadó, csak és kizárólag a közösségi értékhatárokat el nem érő (azaz az
egybeszámítási kötelezettség figyelembevételével kb. 50 millió forint alatt
maradó) becsült értékű beszerzések esetén alkalmazható. Az ún. közösségi
értékhatárokat meghaladó értékű eljárások esetén az ilyen jellegű beszerzéseket
is közbeszereztetni kell.
Közbeszerzés mellőzésével kötött szerződés
Semmis az a Kbt. hatálya alá tartozó szerződés, ha azt a közbeszerzési eljárás
jogtalan mellőzésével kötötték meg.
Eljárási szabályok:
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A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. Kérelmet
nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb
érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e tőrvénybe ütköző tevékenység vagy
mulasztás sérti vagy veszélyezteti.
A közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a szerződés
megkötésének időpontjától, illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés
teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől számított tizenöt napon belül
nyújtható be.
Ha a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés a határidő leteltét követően
jut a kérelmező tudomására, a kérelmet a szerződés megkötésének időpontjától,
illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél
által történő megkezdésétől számított egy éven belül nyújthatja be.
A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását az alább felsorolt
szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során a
Kbt.-be ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:
a) a Közbeszerzések Tanácsának elnöke;
b) az Állami Számvevőszék;
c) a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv;
d) a közigazgatási hivatal;
e) a kincstár;
f) az országgyűlési biztos;
g) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában
jogszabály alapján közreműködő szervezet;
h) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet;
i) a Gazdasági Versenyhivatal;
j) az átláthatósági biztos azzal az eljárással kapcsolatban, amelyben átláthatósági
biztosként részt vesz vagy részt vett.
Közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a szerződés
megkötésének időpontjától, illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés
teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől számított egy éven belül
kezdeményezheti.
Ha az ügy érdemében hozott határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság a
közbeszerzés mellőzésével kötött szerződés jogsértését állapítja meg, pert indít a
szerződés
érvénytelenségének
kimondása
és
az
érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. A perre a Fővárosi Bíróság kizárólagosan
illetékes.
Ha a bíróság a megállapítja a szerződés érvénytelenségét, a szerződés
megkötésének időpontjától kezdve érvénytelenné válik, és a szerződés megkötése
előtt fennállott helyzetet kell visszaállítani. A bíróság bírságot is jogosult kiszabni,
amelynek összege a szerződés értékének tíz százaléka.
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2. Az MMK által kötött szerződések

megfelelősége

1. Film Project Kft-vel kötött vagyonkezelési megállapodás
A törvény rendelkezése szerint, nem minősül közbeszerzés alá tartozó
szerződésnek az a megállapodás, amelyet az ajánlatkérő és az olyan, 100%-os
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő
- tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának
megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési
jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési
jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy
a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének
legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő
szerződések teljesítéséből származik,
A szerződések teljesítéséből származik az azok alapján harmadik személyek részére
teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az
ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg.
Idézett rendelkezés alapján az M M K - n a k - ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó
vagyonkezelési t a r t a l m ú (tanácsadói™, ingatlangondnoki-, és ügykezelő gondnoki)
és ügyviteli szolgáltatások (jogi-, pénzügyi-, számviteli szolgáltatások) ellátása
t á r g y á b a n - a Film Project Kft-vel 2010. j a n u á r l-ől 2010. december 31-ig t a r t ó
határozott időre kötött szerződése abban az esetben nem minősül közbeszerzés
mellőzésével kötött szerződésnek, ha a Film Project Kft 2010. éves nettó
árbevételének legalább 90%-a e szerződés teljesítéséből származik, illetve
szerződés teljesítéséből származik az azok alapján harmadik személyek részére
teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az
M M K vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg.
Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a fenti szabály alkalmazása esetén
saját beszerzései tekintetében maga a F i l m Project Kft. is ajánlatkérőnek minősül
a Kbt. 22. § (1) bekezdés k) pontja alapján.

3. Szakértői szolgáltatásra kötött szerződések vizsgálata

A szakértői megbízási szerződések esetében a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége, illetőleg a közösségi értékhatárig biztosított mentesség megállapítása
szempontjából elsősorban azt szükséges vizsgálni, hogy a megbízott által vállalt
szakértői tevékenység az M M K alaptevékenységébe tartozik-e.
A megítélés kiindulópontja Mktv. 8.§ (4) bekezdése és az Alapító Okirat, melyek
szerint az M M K feladatai különösen:
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•
•

•
•
•

a juttatott állami költségvetési forrás, valamint ez egyéb forrásokból származó
bevételek elosztási rendszerének működtetése,
pályázati elvek kidolgozása, különös tekintettel a pályázók esélyegyenlőségére,
a pályázatok egyértelműségére, átláthatóságára és összehasonlíthatóságára,
illetve a következőkben felsoroltakra:
- a magyar filmművészet és filmipar folyamatos jelenlétének biztosítása a hazai,
az európai, valamint az Európán kívüli filmpiacon,
- a magyar és egyetemes filmkultúra magyarországi terjesztésének elősegítése,
- a mozgóképalkotások megőrzésének és védelmének támogatása,
- a mozgóképszakmán belüli képzések és tudományos tevékenységek
támogatása,
a támogatás odaítélésétől kezdődően a filmalkotások elkészültének, valamint az
egyéb támogatott célok megvalósulásának folyamatos felügyelete és ellenőrzése,
a mozgóképszakma nemzetközi képviselete, a nemzetközi kapcsolatok ápolása,
a határon túli magyar filmművészet támogatása, folyamatos jelenlétének
elősegítése a hazai, az európai, valamint az Európán kívüli filmpiacon.

Az M M K alaptevékenysége, és a Kbt. előzetesen ismertetett rendelkezése alapján a
szakértői megbízási szerződések az alábbi táblázatban foglaltak szerint tartoznak/ illetve
nem tartoznak a Kbt. hatálya alá:

megbízott

Kft

jogviszony
időtartama

szolgáltatás

becsült érték
(Ft)

közbeszerzési
kötelezettség
szerinti minősítés

2008.06.01-tői
2010.12.31-ig
határozott idő

MMK
alaptevékenységébe
tartozó, azt teljesen
lefedő

43,400.000

mentesség

(1.400.000x31)
A szerződés megkötése
időpontjában a jogi

Ügyvédi
Iroda

2003.04.03-tól
határozatlan
idő

jogi tevékenység
50.040.000

szolgáltatás mentes volt
a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának
kötelezettsége alól, arra
a régi K b t (1995= évi
X L . törvény)
rendelkezései voltak az
irányadók.
Amennyiben a
megbízás tartalma
változik úgy a hatályos
Kbt. rendelkezései
alkalmazandók,
amelyek szerint a jogi
szolgáltatás nettó 50
millió Ft-ig mentes a
közbeszerzési
kötelezettség alól

1.050.000x48)
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Bt

2003.04.03-tól
határozatlan
idő

egyes szolgáltatások az
MMK
alaptevékenységébe
tartoznak, de azokat
nem fedik le teljesen

25.200.000

(525.000x48)

Bt

2010.01.04-től
2010.12.31-ig
határozott idő

MMK
alaptevékenységébe
nem tartozó

15.600.000

(1.300.000x12)

önmagában
(összeszámítás
nélkül is)
közbeszerzés
mellőzésével
megkötött
szerződés

önmagában
(összeszámítás
nélkül is)
közbeszerzés
mellőzésével
megkötött
szerződés

Megjegyzés: A
. Bt-vel és a
Kft-vel kötött szerződések becsült
értékeit, tekintettel arra, hogy rendeltetésük hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással
közvetlenül összefügg, a törvény szerint össze kellene számítani, de már
önmagukban is közbeszerzés mellőzésével kötött szerződéseknek minősülnek.

4. A Kontrolling szervezethez tartozó, a Kbt. szerint összeszámítandó
szerződések:

megbízott

jogviszony
időtartama

2009.12.01.
napjától
határozatlan

IVIl

szolgáltatás

M M K finanszírozási igazgatójának és/vagy a
kontrolling szervezet megbízott vezetőjének eseti
felkérése alapján egyéb feladatok ellátása,
különösen banki előfinanszírozással kapcsolatos
kamattámogatások ellenőrzése

becsült érték
(Ft)

12.000.000

(250.000x 48)

f Kft

2009.07.01-től
2010.07.3 l-ig
határozott
idő

a kontrolling szervezetbe tartozó filmszakmai
ellenőrök teljesítésével kapcsolatos szakértői
tevékenység, M M K finanszírozási igazgatójának
és/vagy a kontrolling szervezet
megbízott
vezetőjének eseti felkérése alapján filmszakmai
ellenőri feladatok

4.160.000
(320.000x13)

n

DL

2007.06.01.
napjától
határozatlan

a
kontrolling
szervezet
tevékenységéhez
kapcsolódóan
tanácsadási
tevékenység,
a
kontrolling szervezet referense, filmszakmai
ellenőri
szervezetekkel
és
személyekkel
kapcsolattartás

24.000.000

(500.000x48)
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Nevezett szerződések rendeltetése hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással
közvetlenül összefügg, így a Kbt. szabályai szerint - tekintettel arra, hogy mindkét
szerződés megkötésére 2009. évben került sor - a
y Kft és a
' Kft
szerződéseit mindenképpen össze kell számítani. A becsült értékük így összesen
16.160J00.-Ft, mely a szolgáltatásokra meghatározott 8.000.000.-Ft é r t é k h a t á r r a
figyelemmel jelentős eltérés.
E szerződésekről bizonyosan állítható, hogy közbeszerzés mellőzésével kötött, azaz
jogszabályba ütköző szerződésnek minősülnek.

Megjegyzés:

A filmszakmai ellenőrök megbízási szerződéseinek,
szintén
összevonandó becsült értékkel történő vizsgálatára már nem
jutott idő, de a Kbt-nek való megfelelősség tekintetében való
áttekintésük
is valószínűsíthetően
az előzőekben ismertetett
eredménnyel zárulna.

5. Az M M K által a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött bérleti
szerződések

A M M K székhelyéül szolgáló 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. szám alatti ingatlan
bérlete tárgyában az
. Kft-vel 2008. január 2-től 2010. december 31-ig
tartó határozott időre Kötött (jelenleg hatályos) bérleti szerződés, továbbá az előre
aláírt, 2011. január 1-től 2012. december 31-ig határozott időre létrehozott bérleti
szerződés is - a szerződések tárgyára és értékére tekintettel - közbeszerzési eljárás
hatálya alá tartozó, de annak mellőzésével kötött szerződések.
A bérleti szerződések a következő címben részletesen ismertetésre kerülnek.

Összefoglalva:

Megállapítható, hogy a vizsgált időszak szerződéskötései
során
az MMK egyáltalán nem volt figyelemmel a Kbt. szabályaira, azt
több alkalommal megsértette.
Közalapítványnál
ez elfogadhatatlan, az eddigi
jogsértő
gyakorlat a jövőben nem folytatható, a törvényes működést e
tekintetben mielőbb helyre kell állítani.
Szükségesnek
tartom, hogy valamennyi érintett
szerződés
felülvizsgálata
és a törvényes
kötelezettségek
jövőbeni
folyamatos biztosítása, és az eljárások lebonyolítása
érdekében
az MMK bízzon meg hivatalos közbeszerzési
tanácsadót.
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xxn
A Z M M K által berkit Budapest V I , Városligeti fasor 88. szám
alatti ingatlan bérleti szerződése
Áz'i
Kft mint bérbeadó és az
MMK, mint bérlő között jelenleg hatályban lévő, 2008.02A2 napján kelt,
2009.02.26. napján módosított bérleti szerződés

A szerződés tárgya (bérlemény):
Kizárólagos használatra:
Budapest V I . Városligeti fasor 38. szám alatti ingatlan alagsora garázs melletti
irodahelyiség, I . és I I emeleti irodahelyiségek, I I I . emelet 5. 6. 7. és 9. számú szobák,
összesen: 585 m2 alapterülettel, iroda céljára.
Másokkal közös használatra:
A szobákhoz tartozó mellékhelyiségek, ezekhez vezető folyosók, lépcsőház, járdák,
valamint - külön megállapodás alapján- az egyes rendezvényekhez a Rátkai Márton
Klub helyisége.
A szerződés időbeli hatálya:
Három év határozott idő, 2008. január 2-től 2010. december 31-ig.
Fizetendő bérleti díj 2010. évben:
25. 800.000.-Ft+ÁFA/év
A bérleti díj magában foglalja a portaszolgálat, postai szolgáltatások, és egyéb eszközök
karbantartásának költségeit, (a takarítást nem)
A Rátkai Márton Klub helyiségben 1 terem bérleti díja óránként 5.000.-Ft, 2 terem
esetén óránként 10.000.-Ft.
Esedékessége:
2010. március 31-ig
2010. augusztus 31-ig
2010. december 31-ig

10.000.000,-Ft+ÁFA
lO.OOO.OOO.-Ft+ÁFA
5.800.000.-Ft

Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Nincs kikötve késedelmi kamat.
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M M K által fizetendő költségek:
Elektromos energia, fűtés, víz, csatorna, szemétszállítás költségét Bérbeadó számlája
alapján havonta utólag kell megfizetni, az épület közüzemi költségeinek M M K - t terhelő
arányos része: 30%.
Az M M K külön fizet a Bérbeadónak, azoknak az időszaki biztonsági feladatoknak az
ellátásáért, amelyre az M M K - t jogszabály kötelezi.
Bérleti jogviszony megszűntetése:
Bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel rendes felmondással.

Megjegyzés:

Az
előzőekben
ismertetett
jelenleg hatályos
szerződés
időtartama alatt annak lejárata előtt cca. 7 hónappal 2010.
április 15. napján, további 2 év határozott időre 2011. január 1.
napjától 2012. december 31-ig az MMK Főtitkára aláírta a
következő időszakra vonatkozó bérleti szerződést is, az inflációt
jelentősen meghaladó, közel 20% bérleti díjemelés
érvényesítését
magára kötelezőnek
elfogadva, a korábbinál
hátrányosabb
felmondási
feltételekkel.

A 2011.01.01-től hatályba lépő bérleti szerződés lényeges tartalmi elemei:

A szerződés tárgya (bérlemény):
Kizárólagos használatra:
Budapest V I . Városligeti fasor 38. szám alatti ingatlan alagsora, garázs melletti
irodahelyiség, I . emelet 34. 35. 36. 37. számú szobák, I I . emelet 53. 54.55. 56. szám
alatti szobák, I I I . emelet 5. 6. 7. és 9. számú szobák, összesen 610 m2 alapterülettel,
iroda céljára.
Másokkal közös használatra:
A szobákhoz tartozó mellékhelyiségek, ezekhez vezető folyosók, lépcsőház, járdák,
valamint - külön megállapodás alapján- az egyes rendezvényekhez a Rátkai Márton
Klub helyisége.

A szerződés időbeli hatálya:
Egy év határozott idő, 2011. január 1-től 2012. december 31-ig.

97

atlatszo.hu
2012.11.03.
103. oldal
Fizetendő bérleti díj 2011. évben:
29.280.OOO.-Ft+ÁFA/év, 2012. évben pedig az éves inflációval növelten.
A bérleti díj magában foglalja a portaszolgálat, postai szolgáltatások, és egyéb eszközök
karbantartásának költségeit és parkolás a korábbi férőhely arányában, (a takarítást nem)
A Rátkai Márton Klub helyiségben bérleti díja 5.000.-Ft/ terem/ óra.
Esedékessége:
Három egyenlő részletben tárgyév április 1. július 1. és október 1. nap.
Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Nincs kikötve késedelmi kamat.
M M K által fizetendő költségek:
Elektromos energia, fűtés, víz, csatorna, szemétszállítás költségét Bérbeadó számlája
alapján havonta utólag kell megfizetni, az épület közüzemi költségeinek MMK-t terhelő
arányos része: 31%.
Az M M K külön fizet a Bérbeadónak, azoknak az időszaki biztonsági feladatoknak az
ellátásáért, amelyre az M M K - t jogszabály kötelezi.
Bérleti jogviszony megszüntetése:
Bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel rendes felmondással

Megjegyzés:

Amennyiben a Kuratórium úgy ítéli meg, hogy a Főtitkár által
az új Kuratórium hivatalba lépését megelőzően, fent ismertetett
feltételekkel előre megkötött bérleti szerződés az MMK számára
hátrányos,
valamint kifejezetten összeférhetétlen
az MMK
költözési szándékával és a hatályba lépését nem kívánja, úgy
mindenekelőtt
kezdeményezni
szükséges
a szerződés
közös
megegyezéssel történő
megszüntetését
Amennyiben bármely okból a megegyezés nem jönne létre, úgy
még a szerződés hatályba lépését megelőzően - jogszabályba
(közbeszerzési
törvénybe)
ütköző
szerződésre,
mint
érvénytelenségi
okra
hivatkozással
a
semmissége
megállapítása iránti eljárás megindítására a közbeszerzésekre
vonatkozó szabályoknál ismertetett módon van lehetőség.
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XXIII.
AZ MMK tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzete,
bérleti-, üzemeltetési szerződések
I. Budapest XIV. Róna u. 174.

/. AZ MMK tulajdonában
levő 32240/0/A/7 helyrajzi
32240/0/C/9 helyrajzi számú ingatlanok jogi helyzete

ingatlan helyrajzi
száma
32240/0/A/7

közigazgatási címe

rendeltetése

1140 Budapest,
iroda
Gyarmat u. 31.
A 2010.05.27. napi e-hiteles tulajdoni lap adatai szerint:
-

területe
(nm)
2659

számú

valamint

tulajdoni
hányad
737/10000

az ingatlant 161.380.000 Ft és járulékai erejéig a Kinizsi Bank Z r t . jogosult
j a v á r a bejegyzett jelzálogjog terheli;

-

az ingatlant 2010. december 31.-ig a Kinizsi Bank Z r t . jogosult j a v á r a
bejegyzett vételi jog terheli.
1140 Budapest,
32240/0/C/9
egyéb
480
217/10000
Gyarmat u. 31.
helyiség
A 2010.05.27. napi e-hiteles tulajdoni lap adatai szerint:
-

az ingatlan per, és tehermentes

Az M M K , mint jelzálog kötelezett, a tulajdonában levő 32240/0/A/7 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan
- a Magyar Mozgókép Kft tartozásának fedezeteként jelzálogjogot alapított, valamint az ingatlan vonatkozásában a Kinizsi Bank Zrt javára
vételi jogot engedett. A jelzálogjog valamint vételi jog a Budapest 3. számú Körzeti
Földhivatal határozata alapján az ingatlan tulajdoni lapjára jogerősen bejegyzésre került.
A jelzálogjog alapítás alapügylete a Kinizsi Bank Zrt javára, mint jelzálogjogosult és
hitelező valamint az M M K egyszemélyes tulajdonában lévő Magyar Mozgókép Kft,
mint adós között 2008. május 28-án létrejött vállalkozói hitelszerződés volt.
A
vállalkozói
hitelszerződés
alapján
az
adós
161.380.000.-Ft,
azaz
egyszázhatvanegymillió-háromszáznyolcvanezer forint és járulékai megfizetésére
köteles, a hitel visszafizetésének végső lejárati ideje 2011. április 30. napja.
A Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatal 64791/1/2008. számú, 2008. június 12.
napján kelt határozata szerint 32240/0/A/7- hrsz-ú ingatlanra a hitelező jogutódja a
Kinizsi Bank Zrt javára 161.380.000.-Ft és járulékai erejéig jelzálogjogot és vételi jogot
jegyeztek be a 2008. május 28. napján kelt jelzálogjog- valamint vételi jogot alapító
szerződés alapján.

99
Suctafieatt Ily

atlatszo.hu
2012.11.03.
105. oldal
A jelzálogjoggal érintett ingatlan esetleges jövőbeni elidegenítése vagy megterhelése,
hasznosítása (apportálás, elajándékozás, csere, vételi jog engedése stb.) csak a
jelzálogjogosult kifejezett hozzájárulásával történhet.
Tekintettel arra, hogy a jelzálog jogosultja hitelintézet, így Ptk. 257. §-a alapján az
ingatlant mint zálogtárgyat az M M K , mint tulajdonos helyett és nevében eljárva
jogosult értékesíteni, a tulajdonjogot átruházni, tehát lejárt követelése fejében kielégítést
keresni.
A jelzálogszerződésben az ingatlan minimális értékesítési árát Felek 168.000.000.-Ftban állapították meg.
A kölcsönszerződés teljesítésének további biztosítékaként a Kinizsi Bank Zrt javára
bejegyzett opciós jog alapján az adós Magyar Mozgókép Kft. nem teljesítése esetén,
azaz, ha lejárt követelés keletkezik a Kinizsi Bank Zrt, mint hitelező, egyoldalú
nyilatkozattal a kölcsönszerződés felmondását követően, a szerződésben szereplő,
168.000.000.-Ft vételáron az ingatlant megvásárolhatja.
A vételi jog gyakorlására vonatkozó megállapodás szerint Kinizsi Bank Zrt-nek a vételi
jog gyakorlására 2011.12.31 .-ig van lehetősége.

Az ingatlanok hasznosítása

Az M M K a Budapest X I V . Róna u. 174. szám alatti ingatlan tulajdonában levő
épületrészeit, helyiségeit bérbeadás útján hasznosítja, melyekre vonatkozó hatályos
bérleti szerződések lényegi tartalma az alábbi 1-6 pontokban kerül részletezésre:

Bérlő neve

Jogviszony
időtartama
2004. március 01-től
határozatlan időtartam

Helyiség megjelölése
„A" leltári épület 341.
sz. alatti iroda - 16 m2

Bérleti díj
összege/hó
53.928.Ft+ÁFA/hó

A bérleti szerződést a felek rendes felmonc ássál jogosultak felmondani egy hónapos
felmondási határidővel, írásban.
1 EUR/m2/hó
Határozott időtartam,
„AC2" és „U" leltári
2010. január 1-től.
+ ÁFA
épület - 1293,4 m2
2010. december 3 l-ig
A bérleti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető, azonban az M M K
általi egyoldalú felmondásra csak 6 hónapos rendes felmondás esetén van helye akkor,
ha az épület vonatkozásában tulajdonosváltozás következik be.
„A" leltári épület fsz.
180.000.-Ft +
2007. október 01-től
határozatlan időtartam
247., 248., 249. sz. alatti ÁFA/hó
helyiségei
A bérleti szerződést a felek rendes felmonc ássál jogosultak felmondani egy hónapos
felmondási határidővel, írásban.
„A" épületben lévő 56,
2001. április 01-től
123.023.határozatlan időtartam
57. számú iroda Ft+ÁFA/hó
36,5 m2
ássál
jogosultak felmondani egy hónapos
A bérleti szerződést a felek rendes felmonc
felmondási határidővel, írásban.
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2004. március 01-től
határozatlan időtartam

„A" leltári épületben
lévő 343, 344, 345. sz.
144.594.alatti helyiségei - 42,9
]
Ft+ÁFA/hó
m2
A bérleti szerződést a felek rendes felmonc ássál jogosultak felmondani egy hónapos
felmondási határidővel, írásban.
Határozott időtartam,
„G2" leltári épületben
2010. január 1-től.
található raktár -18 m2.
18.900.2010. december 3l-ig
Ft+ÁFA/hó
i

M M K minimum 15 napos felmondási idővel jogosult az elmulasztott határnapot követő
hónap utolsó napjára felmondani, ha a bérlő a bérleti díjfizetési kötelezettségét
határidőre nem teljesíti és az M M K által a teljesítésre szabott 8 napos póthatáridő
eredménytelenül telik el, valamint a bérlő meghatározott jogellenes vagy egyéb
szerződésszegő magatartása eseteiben.

A dokumentumok között fellelhető a Magyar Operatőrök Társaságával 2007. július
2-án a Budapest X I V . Róna u. 174. szám alatti „A" leltári épület földszint 62. 63. 64. és
65. szám alatti helyiségek bérletére vonatkozó határozott időre, 2007. december 31.
napjáig szóló megállapodás, amely a vizsgálat időpontjában már nem hatályos.

1. MMK, mint bérbeadó és a.
» Kft mint bérlő
között 2010. január 1. napján létrejött bérleti szerződés

A szerződés tárgya ( bérlemény):
Budapest X I V . Róna u. 174. szám alatti „AC2" és „U" leltári épületben található
helyiségek, összesen: 1293,4 m2 alapterülettel, a szerződés mellékletében feltüntetett
célra.
(a melléklet nem áll rendelkezésre).
A szerződés időbeli hatálya:
Egy év határozott idő, 2010. január 1-től 2010. december 31-ig.
Bérleti d í j :
1 euro/hó/m2+AFA (minden hónapban M N B középárfolyamon számítva, magyar
forintban)
A bérleti díj tartalmazza a kötelező felújítási költségeket, az épületszerkezet
vonatkozásában
a jókarbantartási
kötelezettséget.
A bérleményhez
tartozó
alapvezetékek működtetéséről és karbantartásáról M M K köteles gondoskodni.
Esedékessége:
tárgyhónap 15. napjáig.
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Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Ptk-ban meghatározott, azaz a mindenkori költségvetési törvény szerinti alapkamat.
Bérlő által fizetendő költségek:
Elektromos energia, fűtés, víz, csatorna, szemétszállítás, takarítás, karbantartás,
társasházi közös költség területarányos része, melybe beletartozik a Róna utcai főporta
területarányos költséghányada is.
Bérleti jogviszony megszüntetése:
MMK-nak csak korlátozottan van lehetősége egyoldalúan, rendes felmondás keretében
megszüntetnie a bérleti szerződést, 6 hónap felmondási idő mellett csak tulajdonváltás
esetére teszi lehetővé ezt a bérleti szerződés megszüntetési módot.
Az MMK-nak meghatározott feltételek (a bérlő fizetési kötelezettségét póthatáridőre
sem teljesíti; a bérlet tárgyát harmadik személynek átengedi, céljától eltérően használja,
vagy állagát rongálja) bekövetkezése esetén lehetősége van azonnali hatállyal
(felmondással) egyoldalúan is megszüntetni a bérleti szerződést, mely felmondásnak
csak írásbeli felszólítást követően és csak akkor van helye, ha a bérlő ésszerűen
megszabott határidőben mulasztását nem pótolja, nem orvosolja.
A bérlő cserehelyiségre nem tarthat igényt a szerződés megszűnését követően, így ez az
esetleges eljárást elhúzni nem áll módjában.

2. MMK, mint bérbeadó és a
Kft mint bérlő között
2001. március 27. napján létrejött többször módosított
bérleti szerződés

A szerződés tárgya ( bérlemény):
Budapest X I V . Róna u. 174. szám alatti „A" leltári épület 56. 57. szám alatt található
helyiségek, összesen: 36,5 ml alapterülettel, iroda céljára.
A bérleményhez tartozó alapvezetékek működtetéséről és karbantartásáról M M K
köteles gondoskodni.
A szerződés időbeli hatálya:
2001. április 1 -tői határozatlan idő.
Bérleti díj:
123J23*-Ft+ÁFA/hó
Esedékessége:
Tárgyhónap 15. napjáig.
Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Mindenkori jegybanki alapkamat kettőszörös összege.
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Bérlő által fizetendő költségek:
Nincs kikötött rendelkezés költségek fizetésére.
Bérleti jogviszony megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél jogosult egy hónapos felmondási idő figyelembe
vételével.
Rendkívüli felmondással: M M K által azonnali hatályú felmondással, ha a bérlő a bérleti
díj fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti és az M M K által a teljesítésre szabott
póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy a bérlő a bérlemény használatát az M M K
beleegyezése nélkül harmadik személynek bármilyen formában átengedi, illetve a
bérleményt nem rendeltetésszerűen, vagy állagromboló módon használja.
Automatikusan - minden külön nyilatkozat nélkül - megszűnik a szerződés, ha a bérlő
az esedékes bérleti díjat és a felszámított késedelmi kamatot a negyedév végéig nem
egyenlíti ki.
A bérlő cserehelyíségre nem tarthat igényt a szerződés megszűnését követően, így ez az
esetleges eljárást elhúzni nem tudja.
A bérleti szerződés a fentiek alapján alapesetben a rendes felmondást követő egy hónap
múlva megszüntethető.

Megjegyzés:

A bérleti díj összege a 2007. január
22. napján
kelt
módosításban került meghatározásra, az azóta eltelt több mint
három évben változatlan.
Javaslom a szerződés kiegészítését a forgalomban általánosan
elfogadott azon rendelkezéssel, mely szerint az MMK, mint
bérbeadó a bérleti jogviszony tartama alatt, minden év január 1napjától jogosult a bérleti díj összegét legalább a KSH által
kiadott inflációs rátának megfelelően emelni.
Szükséges lenne óvadék, előleg kikötése, amely az MMK
számára
biztosíték
lehetne a bérlő esetleges
díjfizetési
kötelezettségének nem teljesítése, illetve egyéb
szerződésszegése,
károkozása esetére.

r

3. MMK, mint bérbeadó és a
Zrí, mint bérlő között
2009. december 7. napján létrejött bérleti szerződés

A szerződés tárgya ( bérlemény):
Budapest X I V . Róna u. 174. szám alatti „G2" épületben található 18 m2 alapterületű
raktár.
A bérleményhez tartozó alapvezetékek működtetéséről és karbantartásáról M M K
köteles gondoskodni.
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A szerződés időbeli hatálya:
Egy év határozatott idő, 2010, j a n u á r 1-től 2010. december 31-ig.
Bérleti d í j :
18.900»-Ft+ÁFA/hó
A bérleti díj tartalmazza a bérlemény közüzemi díjait és költségeit azzal, hogy az M M K
fenntartotta magának azt a jogot, hogy a 2010. évi közüzemi díjak 15%-nál nagyobb
emelkedése esetén 2010. június 30-ig egyoldalúan emelje a bérleti díjat legfeljebb
7,5%-os mértékig.
Esedékessége:
Tárgyhónap 3. napjáig.
Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Mindenkori jegybanki alapkamat kettőszörös összege.
Bérleti jogviszony megszüntetése:
M M K minimum 15 napos felmondási idővel jogosult az elmulasztott határnapot követő
hónap utolsó napjára felmondani, ha a bérlő a bérleti díjfizetési kötelezettségét
határidőre nem teljesíti és az M M K által a teljesítésre szabott 8 napos póthatáridő
eredménytelenül telik el, valamint a bérlő meghatározott jogellenes vagy egyéb
szerződésszegő magatartása eseteiben.

4. MMK, mint bérbeadó és a 1
bérlő között 200L március 27. napján létrejött,
módosított bérleti szerződés

r

Kft, mint
többször

A szerződés tárgya ( bérlemény):
Budapest X I V . Róna u. 174. szám alatti „A" leltári épület 341. szám alatt található
helyiség, összesen: 16 m2 alapterülettel, iroda céljára.
A bérleményhez tartozó alapvezetékek működtetéséről és karbantartásáról M M K
köteles gondoskodni.
A szerződés időbeli hatálya:
2004. április 1. napjától kezdődően határozatlan idő.
Bérleti díj:
53.928.-Ft+ÁFA/hó
Esedékessége:
Tárgyhónap 15. napjáig.
Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Mindenkori jegybanki alapkamat kettőszörös összege.
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Bérlő által fizetendő költségek:
Nincs kikötött rendelkezés költségek fizetésére.
Bérleti jogviszony megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél jogosult egy hónapos felmondási idő figyelembe
vételével.
Rendkívüli felmondással: M M K által azonnali hatályú felmondással, ha a bérlő a bérleti
díj fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti és az M M K által a teljesítésre szabott
póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy a bérlő a bérlemény használatát az M M K
beleegyezése nélkül harmadik személynek bármilyen formában átengedi, illetve a
bérleményt nem rendeltetésszerűen, vagy állagromboló módon használja.
Automatikusan - minden külön nyilatkozat nélkül - megszűnik a szerződés, ha a bérlő
az esedékes bérleti díjat és a felszámított késedelmi kamatot a negyedév végéig nem
egyenlíti k i .
A bérlő cserehelyiségre nem. tarthat igényt a szerződés megszűnését követően, így ez az
esetleges eljárást elhúzni nem tudja.
A bérleti szerződés alapján a rendes felmondást követő egy hónap múlva a bérleti
jogviszony megszüntethető.

Megjegyzés:

A bérleti díj összege a 2007. január
22. napján
kelt
módosításban került meghatározásra, az azóta eltelt több mint
három évben változatlan.
Javaslom a szerződés kiegészítését a bérleti díj évenkénti, a KSH
által kiadott inflációs rátának megfelelő emelési jognak a
beépítésével, illetve a korábbi szerződésnél szintén ismertetett
óvadék, előleg kikötésével.

5. MMK, mint bérbeadó és a j
s Kft,
mint bérlő között 2001. március 27. napján létrejött, többször
módosított bérleti szerződés

A szerződés tárgya ( bérlemény):
Budapest X I V . Róna u. 174. szám alatti „A" leltári épület 343. 344. és 345. szám
alatt található helyiségek, összesen: 42,9 m2 alapterülettel, iroda céljára.
A bérleményhez tartozó alapvezetékek működtetéséről és karbantartásáról M M K
köteles gondoskodni.

A szerződés időbeli hatálya:
2001. március 27. napjától kezdődően határozatlan idő.
Bérleti díj:
144.594.-Ft+ÁFA/hó
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Esedékessége:
Tárgyhónap 15. napjáig.
Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Mindenkori jegybanki alapkamat kettőszörös összege.
Bérlő által fizetendő költségek:
Nincs kikötött rendelkezés költségek fizetésére.
Bérleti jogviszony megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél jogosult egy hónapos felmondási idő figyelembe
vételével.
Rendkívüli felmondással: M M K által azonnali hatályú felmondással, ha a bérlő a bérleti
díj fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti és az M M K által a teljesítésre szabott
póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy a bérlő a bérlemény használatát az M M K
beleegyezése nélkül harmadik személynek bármilyen formában átengedi, illetve a
bérleményt nem rendeltetésszerűen, vagy állagromboló módon használja.
Automatikusan - minden külön nyilatkozat nélkül - megszűnik a szerződés, ha a bérlő
az esedékes bérleti díjat és a felszámított késedelmi kamatot a negyedév végéig nem
egyenlíti k i .
A bérlő cserehelyiségre nem tarthat igényt a szerződés megszűnését követően, így ez az
esetleges eljárást elhúzni nem tudja.
A bérleti szerződés a rendes felmondást követő egy hónap múlva megszűntethető.

Megjegyzés:

A bérleti díj összege a 2007. január
22. napján kelt
módosításban került meghatározásra, az azóta eltelt több mint
három évben változatlan.
Javaslom a szerződés kiegészítését a bérleti díj évenkénti, a KSH
által kiadott inflációs rátának megfelelő emelési jognak a
beépítésével, illetve a már ismertetett okból óvadék, előleg
kikötésével.

6. MMK, mint bérbeadó és a
' Kft, mint bérlő
között 2007.október 1. napján létrejött, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt bérleti szerződés
A szerződés tárgya ( bérlemény):
Budapest X I V , R ó n a u . 174. szám alatti „ A " leltári épület földszint 247. 248. és 249.
szám alatt található helyiségek, összesen: 69 m2 alapterülettel, iroda céljára.
A bérleményhez tartozó alapvezetékek működtetéséről és karbantartásáról M M K
köteles gondoskodni.
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A szerződés időbeli hatálya:
2007. október 1. napjától kezdődően határozatlan idő.
Bérleti díj:
180.000.-F*fÁFA/hó
Esedékessége:
Tárgyhónap 15. napjáig.
Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Mindenkori jegybanki alapkamat kettőszörös összege.
Bérlő által fizetendő költségek:
Nincs kikötött rendelkezés költségek fizetésére.
Bérleti jogviszony megszüntetése:
Rendes felmondással: mindkét fél jogosult egy hónapos felmondási idő figyelembe
vételével.
Rendkívüli felmondással: M M K által azonnali hatályú felmondással, ha a bérlő a bérleti
díj fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti és az M M K által a teljesítésre szabott
póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy a bérlő a bérlemény használatát az M M K
beleegyezése nélkül harmadik személynek bármilyen formában átengedi, illetve a
bérleményt nem rendeltetésszerűen, vagy állagromboló módon használja.
Automatikusan - minden külön nyilatkozat nélkül - megszűnik a szerződés, ha a bérlő
az esedékes bérleti díjat és a felszámított késedelmi kamatot a negyedév végéig nem
egyenlíti k i .
A bérlő cserehelyiségre nem tarthat igényt a szerződés megszűnését követően, így ez az
esetleges eljárást elhúzni nem tudja.
A bérleti szerződés a fentiek alapján alapesetben a rendes felmondást követő egy hónap
múlva megszűnik.

Megjegyzés:

A határozatlan idejű jogviszony bérleti díj mértékét e szerződés
esetében 2007. október 1. napján határozták
meg, azóta
változatlan.
Ehelyütt is javaslom a szerződés kiegészítését
a bérleti díj
évenkénti, a KSH által kiadott inflációs rátának
megfelelő
emelési jognak a beépítésével, illetve a már ismertetett okból
óvadék, előleg kikötésével.
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Valamennyi 1-6. pontban részletezett bérleti szerződés alapján általánosan az
alábbi megállapítások tehetők:

•

a bérlet tárgya harmadik személy rendelkezése alá csak a bérbeadó előzetes
írásbeli hozzájárulása esetén kerülhet, azaz a bérbeadásról, más bérlőről a
bérbeadónak mindenképpen tudomással kell bírnia,

•

a bérlőknek a bérleti szerződés nem engedett elővásárlási jogot értékesítés
esetén,

•

az elmaradt bérleti díj erejéig zálogjog illeti meg a bérbeadót a bérlőnek a
bérlemény területén levő vagyontárgyain,

•

a bérleti szerződés(ek) esetleges felmondása esetén, amennyiben a bérlő a
helyiséget határidőre nem üríti k i , azaz szerződéses kötelezettségét nem teljesíti,
szükséges lehet az ingatlan kiürítése érdekében bírósági eljárást kezdeményezni,
mely eljárás az igazságszolgáltatás jelen körülményei között akár évekig is
elhúzódhat.
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I I . Budapest II, Budakeszi út 51. szám alatti ingatlan hasznosítása

ingatlan
helyrajzi
száma
10937/18

közigazgatási címe

rendeltetése

területe
(ha)

tulajdoni
hányad

1021 Budapest,
Budakeszi út 51.

kivett ipartelep és
irodaház

4.0160

32198/40164

A 2010.05.27. napi e-hiteles tulajdoni lap adatai szerint:
-

az ingatlan per, és tehermentes

Az M M K a Budapest 1021 Budapest, Budakeszi út 51. szám alatti ingatlan
tulajdonában levő épületrészeit, helyiségeit üzemeltető útján hasznosítja.

1 Az MMK, mint üzembeadó és a Magyar Filmlaboratórium Kft, mint
üzembentartó között 2010. február 11. napján létrejött ingatlanhasználati
(üzemeltetési) szerződés
A szerződés tárgya:
Üzembentartó teljes körű használatba veszi - Budai Központi Kerületi Bíróság és a
Magyar Nemzeti Filmarchívum, mint tulajdonostársak által birtokolt épület és
ingatlanrészek kivételével - az ingatlan teljes területét, beleértve az összes irodát,
filmgyártási,
laborálási
és raktározási
területeket,
épületeket,
kiszolgáló
melléképületeket és parkolókat.
Üzemeltetési d í j :
70.000JOO.-Ft+AFA/év amely összeg a szerződés időtartama alatt változatlan.
Esedékessége:
Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig
Késedelmes fizetés esetére kikötött késedelmi kamat:
Mindenkori jegybanki alapkamat kettőszörös összege.
Üzemeltetői, karbantartási kötelezettségek:
Üzemeltető üzemi tevékenységéhez nem szükséges ingatlanrészek további hasznosítása
során a társaság által vállalt önerős, illetve az albérlők által eszközölt beruházások a
bérleti díjból történő kompenzáció fejében az irányadó eljárási szabályok betartása
mellett megvalósítható, ugyanakkor a beruházásokkal kapcsolatosan
vállalt
kötelezettségek és a megkötendő bérleti jogviszony határozott ideje 3 évnél hosszabb
nem lehet.
109

atlatszo.hu
2012.11.03.
115. oldal
A beruházási és bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy ha a határozott idejű
szerződés a felek önhibáján kívül lehetetlenné válik, úgy a szerződés kölcsönös
kártalanítás mellett, egy oldalűan 6 hónapos felmondási idővel, a szerződés aláírásától
számított 1 év eltelte után bármikor felmondható.
Amennyiben a beruházás megtérülési ideje előtti szerződés felbontás nem a tulajdonos
hibájából következik be, úgy a felek (bérbeadó-bérlő) követeléssel nem fordulhatnak a
tulajdonoshoz.
Üzemeltető által megkötni kívánt albérleti szerződéseket előzetesen be kell mutatni az
M M K Kuratóriumának, és csak annak jóváhagyását követően írható alá. Az M M K
vállalja, hogy az üzemeltetési szerződés hatályát meghaladó időre kötött albérleti
szerződések tekintetében a harmadik feleket, a szerződés határozott idejére vonatkozó
érvényességi joghátrány nem érheti.
Üzemeltető által fizetendő költségek:
Üzemeltető az ingatlan valamennyi költségét viselni köteles, ideértve a közüzemi
díjakat (víz, villany, gáz, csatorna, távbeszélő, szemétszállítás, ingatlanadó) és egyéb
felmerülő költségeket.
Üzemeltető kötelezettség vállalásai:
- elvégezteti az érintésvédelmi, tűzrendészeti, műszaki.... stb. felülvizsgálatokat
saját költségén,
az ingatlanra átfogó, teljes felelősség biztosítást, valamint tűz, vihar,
belvízbiztosítást és személyi biztosítást köt,
- őrző-védő szakcéget foglalkoztat,
- az ingatlan állagmegóvási, valamint az M M K tulajdonában álló eszközök,
létesítmények, berendezések rendeltetésszerű használatából eredő karbantartási
munkáit elvégzi.
Beruházások rendje:
Üzemeltető értéknövelő beruházást, vagy felújítást kizárólag az M M K írásos, előzetes
engedélyével végezhet, melynek költségviselése tárgyában írásos megállapodást kell
kötni.
Szerződés időbeli hatálya:
Egy év határozott idő 2010.01.01-től 2010.12.31-ig azzal, hogy közös megegyezéssel
meghosszabbítható, amennyiben felek az erre irányuló akaratnyilvánítást 2010. október
31. napjáig megteszik.
Szerződés megszüntetése:
Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén.
Ennek minősül különösen amennyiben az Üzemeltető a díjfizetési kötelezettségének az
esedékességtől számított 30 napon belül nem tesz eleget, vagy súlyos, vagy ismétlődően
rendeltetés- vagy szerződésellenes használatot valósít meg, illetve az ingatlan
használatát harmadik fél részére az M M K hozzájáruló nyilatkozata nélkül teszi
lehetővé.
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XXIV.
Egyedi kölcsönszerződés gépkocsi vásárlásához
A pénzügyi tárgyú szerződések - ideérte az adott vagy kapott kölcsönszerződéseket,
hitelkeret szerződéseket, hitelígérvényeket és garanciákat, esetlegesen más harmadik
személyekkel együtt vállalt kötelezettségeket, váltókat, pénzügyi lízinget, lízing
szerződéseket, vagy más pénzügyi megállapodásokat - körében kizárólag az alábbi
szerződés került á t a d á s r a .
1. A
egyedi kölcsönszerződés

í Z r t hitelezővel 2007. április 24-én aláírt

Az M M K 2007.04.24.én 2.500.000.-Ft devizahitelt vett fel hitelezőtől a
Kft (
- - ) szállítótól vásárolt * WJ 162 forgalmi rendszámú,
v w P A S S A T 25 T U i típusú személygépkocsi megvásárláshoz.
A gépkocsi b r u t t ó vételára 5.000.000.-Ft v o l t
A hitelszerződés alapján az M M K 2.500.000.-Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint és
járulékai ( T H M : 16,85% ) megfizetésére köteles, 2007. május 25. napjától kezdődően
60 hónap futamidővel.
A hitel visszafizetésének végső lejárati ideje 2012. április 25. napja.

Megjegyzés:

Tekintettel arra, hogy pénzügyi tárgyú körében kizárólag fenti
szerződés került átadásra, az a következtetés vonható le, hogy e
körben az MMK-nak egyéb kötelezettségvállalása
- kivéve a
korábban ismertetett, a Magyar Mozgókép Kft által felvett hitel
mögötti dologi kötelezettségvállalást - nincs.

Budapest, 2010. június 1.
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Melléklet
Az M M K működéssel összefüggő szerződéseinek jogi átvilágításához rendelkezésre
bocsátani kért szerződések és egyéb dokumentumok jegyzéke

I.
Közalapítványi információ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hatályos Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Közalapítvány igazgatását, irányítását, működését szabályozó belső
szabályzatok
Közalapítvány igazgatását, irányítását, működését szabályozó belső
előírások, utasítások
Könyvvizsgálói jelentések 3 évre visszamenően
Kuratórium határozatai 3 évre visszamenően
Kuratóriumi döntések végrehajtásáról szóló beszámolók 3évre visszamenően
Ellenőrző Bizottság jelentései 3 évre visszamenően

IL
A Közalapítvány hatályos szerződései
1. Közalapítvány közcélú tevékenységéhez juttatott mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott állami költségvetési támogatásról szóló megállapodás
2. Közalapítvány közcélú tevékenységéhez juttatott állami céltámogatásról szóló
megállapodás
3. Bármely harmadik személy által felajánlott és a Kuratórium döntése alapján
elfogadott hozzájárulásokra vonatkozó megállapodások
4. Egyedi együttműködési megállapodások
5. Tartós együttműködési megállapodások
6. Közalapítvány irányításával kapcsolatos tulajdonosi vagy management
megállapodás (vagy hasonló szerződés) amelyben a Közalapítvány tulajdonosai,
vagy a Közalapítvány tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok
részesek, valamint a Közalapítvány és általa ellenőrzött gazdasági társaságok
közti megállapodások
7. Közalapítvány tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanokkal
kapcsolatos bérleti,- albérleti és használati szerződések és azok esetleges
módosításai
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8. Üzletrész, részvény, vagy bármely vagyontárgy, ingatlan vásárlással, illetve
eladással kapcsolatos a Közalapítvány által már megkötött olyan szerződések és
dokumentumai, amelyek alapján a Közalapítványt jelenleg vagy a jövőben
kötelezettség vagy felelősség terheli, vagy a megjelöltekkel kapcsolatos olyan
tervezett vagy jelenleg megkötés alatt álló szerződések és dokumentumaik,
amely alapján a Közalapítványt már terheli kötelezettség vagy felelősség
9. Pénzügyi tárgyú szerződések, ideérte az adott vagy kapott kölcsönszerződéseket,
hitelkeret szerződéseket, hitelígérvényeket és garanciákat, esetlegesen más
harmadik személyekkel együtt vállalt kötelezettségeket, váltókat, pénzügyi
lízinget, lízing szerződéseket, vagy más pénzügyi megállapodásokat
10. Közalapítvány által nyújtott biztosítékokkal, fedezetekkel vagy kezességi
kötelezettség vállalásokkal vagy a Közalapítvány vagyonán fennálló
zálogjogokkal és egyéb terhekkel kapcsolatos megállapodások
11. Minden a Közalapítvány közhasznú és vállalkozási tevékenységével összefüggő
egyéb, szolgáltatások igénybe vételére vagy nyújtására vonatkozó (beszerzési,
illetve szállítási) megállapodás
12. Tanácsadói,szakértői, reklám és esetleges promóciós szerződések
13. Megbízási-, vállalkozási szerződések
14. A fentiekben felsorolt szerződéseken kívül minden olyan Közalapítvány
képviseletében kötött megállapodás, amelynek értéke meghaladja az ötszázezer
forintot

III.
Munkavállalók

1. Kollektív szerződés, a Közalapítvány munkavállalóit képviselő szakszervezet
megnevezése
2. Közalapítványnál működő üzemi tanáccsal, illetve munkavállalói képviselettel
és azok működésével kapcsolatos információ
3.

Munkaszerződések

4. Munkavállalóknak a Közalapítvány által nyújtott finanszírozott vagy igazgatott
juttatások felsorolása és jellemzése, beleértve a nyugdíj hozzájárulásokat,
egészségügyi, lakhatási, tanulmányi támogatásokat... stb
5. Munkavállaló/vezető munkavállaló/ tanácsadó részére nyújtott kölcsönök leírása
6. Fenyegető, vagy már megindult peres eljárások munkavállalókkal/vezető
munkavállalókkal/ tanácsadókkal szemben, illetve általuk a Közalapítványt
fenyegető, vagy már megindított peres eljárásokra vonatkozó információ
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