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1. A Felhívás célja 

 

A Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról szóló 1073/2022. (II. 16.) Korm. 

határozat alapján a 1108/2021. (III.10.) Korm. határozatban foglalt feladatok ellátásáért a Magyar 

Kultúráért Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a felelős, mely feladatokat a Petőfi Kulturális 

Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kezelő) 

közreműködésével valósítja meg. 

 

1.1. Alapvető cél 

 

A Petőfi Felhő projekt célja: Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) 3.1. Támogatható 

tevékenységek pontjában előírtaknak megfelelő olyan magyar nyelvű, saját, új, bármilyen zenei stílusú 

– kivéve komolyzene - dalok létrehozásának támogatása, amelyek a Kezelő által összeállított és 

nyilvánosságra hozott (https://hajogyar.hu/) listában szereplő Petőfi Sándor által írt vers szó szerinti 

részletét vagy teljes szövegét tartalmazzák, továbbá a létrehozott dal(ok) előadása.  

 

Jelen felhívás keretében saját dalnak tekinthető az olyan zenemű, melyben szöveg, vagy zene 

tekintetében a zenekar, vagy előadó szerzőként vesz részt. 

 

Jelen felhívás keretében új dalnak tekinthető az olyan zenemű, melyet a pályázat benyújtása előtt még 

nem mutattak be nyilvánosan, közönség előtt nem játszották, nem került fel egyetlen videó/zenei 

streaming platformra és nem került kereskedelmi forgalomba (nem rendelkezik ISRC kóddal). 

 

1.2. Rendelkezésre álló keretösszeg 

 

A Felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 120.000.000,- Ft, azaz százhúszmillió forint.  

A támogatási intenzitás: 100 % 

 

1.3. Saját forrás mértéke 

 

Jelen Felhívás keretében a Pályázónak saját forrást nem kell biztosítania.  

 

1.4. Támogatás összege és formája 

 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás. 

 

1 pályázatban 1 dalra lehet alkotói támogatást igényelni bruttó 600.000,- Ft (azaz hatszázezer forint) 

értékben.  

 

Egy magánszemély összesen 3 dalra nyerhet támogatást bruttó 1.800.000,- Ft (egymilliónyolcszázezer 

forint) értékben. 

 

A támogatás mértéke magánszemélyenként minimum bruttó 600.000,- Ft (azaz hatszázezer forint) és 

maximum bruttó 1.800.000,- Ft (azaz egymilliónyolcszázezer forint) lehet.  

 

https://hajogyar.hu/
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A nyertes Pályázók támogatását a Kezelő átutalással teljesíti előlegként a pályázati adatlapon megjelölt 

bankszámlára a támogatói okirat hatályba lépését követő 30 naptári napon belül. Készpénz, vagy egyéb 

fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség. 

 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Felhívásra való jelentkezés előfeltétele a benyújtott dalnak a 

pályázat részeként tartott online közönségszavazásban való részvételéhez szükséges mértékű, nem 

kizárólagos és célhoz kötött felhasználási engedély biztosítása Kezelő részére, melyet a pályázati 

anyaghoz mellékelt, külön íven szövegezett nyilatkozattal adnak meg a Pályázók, valamint amelyben 

feltételes, előzetes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy támogatásuk esetén a nyertes dal felkerüljön a 

https://hajogyar.hu-ra és Kezelő egyéb nyilvános médiafelületeire. Továbbá a támogatói okirat 

kibocsátásának feltétele, hogy a pályázathoz mellékelt nyilatkozat eredeti példányát postai úton is 

beküldjék a Kezelő részére.  

 

2. Támogatást igénylők köre 

 

2.1. Jogosultak köre 

 

Jelen Felhívás keretében pályázatot nyújthat be minden  

• olyan magyarországi vagy szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, 

magát magyarnak valló,  

• a pályázat benyújtásakor 18. életévet betöltött magánszemély,  

• aki a Felhívás megjelenését megelőzően legalább 1 éve tevékenykedik a zeneiparban, zenei 

formáció tagja vagy önálló előadó, 

• és igazolni tudja, hogy minimum 1 évvel a Felhívás kiírása előtt megjelent legalább 1 ISRC 

kóddal rendelkező zeneműve. 

 

2.2. A kizártak köre 

 

A Felhívás 2.1. pontjában meghatározott magánszemélyeken kívül más nem nyújthat be pályázatot 

jelen Felhívás keretében.  

 

3. A pályázat tartalma  

 

3.1. Támogatható tevékenységek 

 

A Kezelő által 200 db Petőfi Sándor által írt vers került kiválasztásra, amelyekhez a Hajógyár honlapján 

férhetnek hozzá a Pályázók letölthető formában (https://hajogyar.hu/). A hozzáférés feltétele a 

https://hajogyar.hu oldalon való regisztráció. A Pályázó vállalja, hogy a regisztrációs azonosítóját (e-

mail cím) megadja a pályázatban.  

 

A Pályázó bármelyik verset kiválaszthatja a Kezelő által rendelkezésre bocsátott listából azzal, hogy 1 

pályázatban kizárólag 1 vers feldolgozására van lehetőség. 

 

Jelen felhívás keretében a Pályázók kétféleképpen dolgozhatják fel az általuk kiválasztott verset:  

https://hajogyar.hu/
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1. A létrehozott dalban a fent hivatkozott listából kiválasztott vers minimum 4 sorának 

szerepelnie kell, melyhez a dalszerző(k), szövegíró(k) további kiegészítő szövegeket írnak. Az 

idézet(ek)nek szó szerint kell tartalmazniuk a Petőfi Sándor vers részletét.  

2. A létrehozott dal a fent hivatkozott listából kiválasztott teljes vers megzenésítése.   

 

Jelen felhívás keretében, csak olyan dal támogatható, melyet a pályázat benyújtása előtt még nem 

mutattak be nyilvánosan, közönség előtt nem játszották, nem került fel egyetlen videó/zenei streaming 

platformra és nem került kereskedelmi forgalomba (nem rendelkezik ISRC kóddal). 

 

Továbbá a Pályázó vállalja, hogy amennyiben támogatást kap, akkor a 2023. évi koncertprogramjában 

szerepelteti és előadja a nyertes dalt. 

 

3.2. Speciális elvárások 

 

• Az elkészített dalnak stúdió minőségű felvételnek kell lennie.  

A hangfelvételre vonatkozó technikai specifikáció: 

▪ 192Kbit/s 48khz vagy 320Kbit/s 48khz mp3 hangfájl; 

▪ maximum 25 MB méret; 

▪ minimum 2:30 és maximum 3:50 perces lehet. 

• A dal szövegének középpontjában tartalmi szempontból a kiválasztott Petőfi Sándor versnek 

vagy annak szószerinti idézeté(ei)nek kell lenniük. 

• A megzenésítés bármilyen zenei – kivéve komolyzene - stílusban történhet. 

 

3.3. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti 

besorolása 

 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami 

támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) (a továbbiakban: Közlemény) 34. 

pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az 

EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak. 

 

Fentiekre való tekintettel a pályázat benyújtási kritériuma, hogy a benyújtással egyidejűleg a Pályázó 

az alábbiakról nyilatkozik: 

a) a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba 

foglalt kulturális tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el a működési költségek 

legalább felét. 

 

Abban az esetben, ha a Közlemény 34. pontjában megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen 

pályázat alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül és összeegyeztethető az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel. A támogatás a Magyar 

Kultúráért Alapítvány Támogatási Szabályzatának 1. számú mellékletében foglalt Támogatási Program 

12-15. pontjai szerint nyújtható. 
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Csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok 

 

A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősülhet, 

amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL 

L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 

nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 

vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését 

is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján 

kell eljárni.] 

 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a 

megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső 

határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt 

követően is jogszerű marad. 

 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 

azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 

átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges 

időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások 

között. 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 

25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély 

összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 

támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig 

halmozható. 

 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 

azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 

támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 

elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális intenzitást vagy összeget. 

 



7 
 

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével 

– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a 

részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 

összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 

kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás 

fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

 

Kizárt ágazatok/tevékenységek:  

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 

tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

 

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 

 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 

támogatása, amennyiben: 

 

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 

 

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ; 

 

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 

támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és 

működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 

kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

 

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 

 

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 

nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés]. 

 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel 

nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel 

biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a 

rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban. 

 

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást 

nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

 



8 
 

3.4. Nem támogatható tevékenységek 

 

Jelen Felhívás 3.1. pontja szerinti tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. 

 

3.5. Támogatás elszámolása 

 

A nyertes Pályázónak záró beszámolót kell benyújtania a megvalósítási időszakot követően, amelyet a 

Kulturális Pályázatok Támogatáskezelő Rendszerén (a továbbiakban: KPTR) keresztül tud megtenni. 

 

A záró beszámolónak tartalmaznia kell: 

• a Kedvezményezett 2023. évi koncertprogramját, ahol előadta a nyertes dalt/dalokat;  

• továbbá alátámasztásként be kell küldeni legalább egy rövid videófájlt (paraméterei: maximum 

25 MB és mp4 fájlkiterjesztés) (telefonon rögzített felvétel is megfelelő), amely igazolja a 

támogatott dal elhangzását a koncert(ek)en; 

• valamint egy Kedvezményezett által aláírt nyilatkozatot arról, hogy a támogatást mely 

adóév(ek) személyi jövedelemadó bevallása(i)ban szerepelteti. 

 

3.6. A projekt megvalósítási időszaka 

 

Jelen Felhívás keretében a pályázat megvalósításának időtartama: 2023.02.01.-2023.12.31. 

 

3.7. Egyéb speciális előírások 

 

3.7.1. Speciális kizáró okok 

 

Nem ítélhető meg támogatás és nem bocsátható ki támogatói okirat annak a Pályázónak 

a) akinek harmadik személy irányába olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatás céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja, 

b) aki a nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott 

támogatással összefüggésben a kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul, továbbá az 

ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása van, 

c) akivel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok 

áll fenn, 

d) aki a pályázatban valótlan adatot közölt, 

e) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  48/B. 
§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak, ide nem értve a 48/B. § (2) bekezdésben 
meghatározott kivételeket, 

f) aki jogszabályban vagy jelen Felhívásban a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként 

meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a 

megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

3.7.2. Biztosítékok köre 

 

Jelen Felhívás keretében nem kell a Pályázónak biztosítékot nyújtania.  
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4. Kiválasztási kritériumok 

 

A Felhívás keretében a pályázatokat a KPTR rendszeren keresztül kell benyújtani. A KPTR-t kizárólag 

regisztrált felhasználók tudják használni. A benyújtott pályázatokat a Kezelő az alábbi szempontok 

alapján ellenőrzi.  

 

4.1. A pályázat formai megfelelőségének ellenőrzése, befogadás 

 

A Kezelő a beérkezett pályázatokat 5 naptári napon belül formai szempontból ellenőrzi és dönt a 

pályázat érvényességéről vagy érvénytelenségéről. 

 

A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben: 

• A pályázat nem a beadási határidőn belül kerül benyújtásra. 

• A pályázó nem tartozik a lehetséges Pályázói körbe.  

• Az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, és a 

támogatási arány meghaladja a Felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitást. 

 

Az elutasítás tényéről a Kezelő a KPTR-en keresztül értesíti a Pályázót. Az értesítés tartalmazza az 

elutasítás indoklását. 

 

Amennyiben a fenti feltételeknek a benyújtott pályázat megfelelt, az alábbi szempontok teljesülésének 

a vizsgálatára kerül sor: 

• A pályázat Kulcsadatok oldalán a mezők releváns adatokkal kitöltve kerültek benyújtásra.  

• A pályázat Törzsadatok oldalán a mezők releváns adatokkal kitöltve kerültek benyújtásra.  

• A pályázat Projektterv oldalán a mezők releváns adatokkal kitöltve kerültek benyújtásra.  

• A pályázat Költségterv oldalán a mezők releváns adatokkal kitöltve kerültek benyújtásra. 

• A pályázat Nyilatkozatok oldalán a mezők releváns adatokkal kitöltve kerültek benyújtásra.  

• A Felhívás A pályázathoz csatolandó mellékletek pontjában előírt mellékletek az előírásoknak 

megfelelően kerültek benyújtásra. 

• A pályázatban szereplő tevékenységek illeszkednek a Felhívásban felsorolt támogatható 

tevékenységek körébe. 

 

A Felhívás keretében hiánypótlásra egyszer van lehetőség, melyre az erről szóló értesítés 

kézhezvételétől számított legfeljebb 5 naptári nap áll rendelkezésre.  

 

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fentiekben foglalt feltételeknek a pályázat 

elutasításra kerül. Az elutasítás tényéről a Kezelő a KPTR-en keresztül értesíti a Pályázót. Az értesítés 

tartalmazza az elutasítás indoklását. 

 

5. Támogatási döntés 

 

A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi a támogatás felhasználásával kapcsolatos 

ellenőrzéstűrési, adatszolgáltatási és nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségeit, melyekre vonatkozóan részletes előírásokat a Felhívás 1. mellékletét képező 

Általános támogatási feltételek (ÁTF) c. dokumentum tartalmaz.   
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A Kezelő a támogatáskezelési eljárás során elsődlegesen a KPTR-en keresztül tartja a kapcsolatot a 

Pályázóval. Amennyiben ettől eltérő kapcsolattartási és dokumentumbenyújtási formát határoz meg a 

Kezelő, arról minden esetben előzetesen tájékoztatja a Pályázót. 

 

A formai ellenőrzési szempontoknak megfelelő pályázatokat a szakmai javaslattevő testületként 

működő 9 tagú kollégium értékeli.  

 

A kollégium az alábbi szempontoknak való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot: 

- a pályázatban benyújtott mű műfaja, terjedelme, hangszerelése, kidolgozottsága, eredetisége, 

művészi értéke, szakmai színvonala; 

- a pályázatban benyújtott mű dalszövegének prozódiai helyessége és alapvető tartalmi 

mondanivalójának meghatározása (teljes vers és szövegrészlet esetében is), a dalszövegben 

szereplő idézet; 

- a Pályázó korábbi szakmai eredményei, sikerei, a zenei pályán eltöltött éveinek száma. 

 

Az elbírálás során előnyben részesül az a Pályázó, aki:  

- a választott Petőfi Sándor versből négynél több soros idézetet használ fel a dalban;   

- teljes Petőfi Sándor verset zenésít meg; 

- a dallam ritmus képlete tükrözi a vers lüktetését, zeneiségét. 

 

A pályázatok támogatásáról a benyújtási határidő végét követő legfeljebb 60 naptári napon belül, a 

kollégium javaslatainak figyelembevételével, a Támogató dönt. A támogatási döntésről a Kezelő 

értesíti a Pályázókat a KPTR-en keresztül. 

 

A Támogató a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben 

jogorvoslatnak helye nincs. 

 

5.1. A pályázat benyújtásának helye és határideje 

 

A pályázatok benyújtására 2023.03.15-től 2023.05.31-ig van lehetőség.  

 

Jelen Felhívás keretében nem kell pályázati díjat fizetni.  

 

A pályázatokat magyar nyelven szükséges benyújtani a KPTR-en keresztül.  

 

5.2. A pályázathoz csatolandó mellékletek  

 

1. A Pályázó szakmai önéletrajza kiegészítve a Pályázó artist profiljának (pl. spotify, apple music) 

linkjével (különösen kitérve a szakmai eredményekre, a zenei pályán eltöltött évek számára); 

Kérjük a dokumentum word formátumú példányát a KPTR-be felcsatolni! 

 

2. Szerzői nyilatkozat és az eredeti példány postai feladását igazoló vény 

Kérjük a kitöltött és aláírt dokumentum, továbbá a postai feladást igazoló vény szkennelt 

példányát a KPTR-be felcsatolni!  
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sablonban megfogalmazott tartalom bármilyen átírása, 

törlése nem engedélyezett! 

 

3. A Pályázó bankszámlaszámáról igazolás (bankszámla kivonat, bankszámlaszerződés, banki 

igazolás); 

Kérjük a dokumentum szkennelt példányát a KPTR-be felcsatolni! 

 

4. A pályázati mű, amely az alábbi technikai specifikációnak megfelel:  

• 192Kbit/s 48khz vagy 320Kbit/s 48khz mp3 hangfájl; 

• maximum 25 MB méret; 

• minimum 2:30 és maximum 3:50 perces. 

Kérjük az mp3 hangfájlt a KPTR-be felcsatolni! 

 

5. A pályázati mű teljes szövegét tartalmazó dokumentum (word vagy pdf) 

Kérjük a dokumentumot a KPTR-be felcsatolni! 

 

6. De minimis nyilatkozat (amennyiben releváns) 

Kérjük a kitöltött nyilatkozat aláírt példányát, pdf formátumban a KPTR-be felcsatolni! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sablonban megfogalmazott tartalom bármilyen átírása, 

törlése nem engedélyezett! 

 

5.3. Tájékoztatáskérés módja  

 

A Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben hétfőtől péntekig 08:00-

14:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

 

Tel.: +36 30 618 2343 

E-mail: zeneitamogatas@petofiugynokseg.hu 

 

5.4. A támogatási jogviszony létrejötte 

 
A nyertes pályázatok estében a Támogató támogatói okiratot bocsát ki. A támogatói okirat 

kibocsátásának feltétele, hogy a Kezelő alábbi címére az eredeti, aláírt szerzői nyilatkozatot a Pályázó 

megküldi: 

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytáraság 

1509 Budapest, Pf. 32. 

 

Kérjük a borítékra rávezetni a „Petőfi Felhő projekt” megnevezést és a pályázati azonosító számot! 

 
5.5. A támogatási jogviszony megszegése 

 

A Kedvezményezett a megítélt támogatási összeget rendeltetésszerűen, a pályázatban meghatározott 

céllal összhangban köteles felhasználni. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy 

nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul 

igénybe vett támogatás összegét a Kedvezményezett köteles a jogszabályban meghatározott ügyleti 

mailto:zeneitamogatas@petofiugynokseg.hu
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kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben visszafizetni. A támogatási 

jogviszony megsértésének további eseteit és azok jogkövetkezményeit A támogatási jogviszony 

megsértésének további eseteit és azok jogkövetkezményeit a támogatói okirat mellékletét képező ÁTF 

tartalmazza. 

6. Vonatkozó jogszabályok  

 

• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

• Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény  

• Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény. 

 

7. A Felhívás mellékletei 

 

1. Általános Támogatási Feltételek 

2. Adatkezelési tájékoztató 

3. De minimis nyilatkozat sablon 

4. Szerzői nyilatkozat sablon 


