2019
Grape Solutions Zrt.

PÁLYÁZATKEZELŐ
ÉS
–
NYILVÁNTARTÓ
RENDSZER
FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
–
PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Grape Solutions Zrt.
Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
+36 1 880 9200
+36 1 880 9201
info@grape.hu

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére
Dokumentum információ
Cím:

Pályázatkezelő és –nyilvántartó rendszer felhasználói
kézikönyv – Pályázók részére

Projekt:

Pályázatkezelő és -nyilvántartó Rendszer

Változatszám:

2.0

Módosítás történet
Dátum

Verzió

Leírás

Szerző

2015.08.10.

1.0

A rendszer átadását követő első verzió

Tóth Krisztina

2017.02.23.

2.0

A rendszer módosításai utáni frissített verzió

Tóth Krisztina

2017.09.01.

2.0.2.0

A rendszer továbbfejlesztése utáni frissített verzió

Laurinyecz Edina

2017.11.27.

2.0.7.0

A rendszer továbbfejlesztése utáni frissített verzió

Gönnert Annamária

Tartalomjegyzék
1

Bevezetés..........................................................................................................................................4

2

A Pályázatkezelő és –nyilvántartó Rendszer elérése........................................................................4

3

Regisztráció.......................................................................................................................................4

4

Belépés .............................................................................................................................................6
Elfelejtett jelszó ....................................................................................................................... 7
Kapcsolat ................................................................................................................................. 8
Felhasználói kézikönyv ............................................................................................................ 9

5

Felső menüsor ..................................................................................................................................9
Bejelentkezett felhasználó - Profil, Kapcsolat, Kijelentkezés, Kézikönyv .............................. 10
Pályázatok menüpont ............................................................................................................ 14

6

Pályázati oldal felépítése ............................................................................................................... 17

7

Pályázati menüsor ......................................................................................................................... 23
Adatlap menüpont ................................................................................................................ 24
Szerződés menüpont ............................................................................................................. 26
Projekttársaság menüpont .................................................................................................... 32
Dokumentumok menüpont ................................................................................................... 33
Szerződéskötési dokumentáció ............................................................................................. 39
Támogatás és Költségvetés menüpont ................................................................................. 50
Finanszírozási terv menüpont ............................................................................................... 51
Filmiroda menüpont .............................................................................................................. 52
Szerződésmódosítási kérelem menüpont ............................................................................. 53
Elszámolási jegyzőkönyv történet menüpont ....................................................................... 58

8

Új pályázat indítása ....................................................................................................................... 59
2|Oldal
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. H-1145 Budapest, Róna

u. 174.

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére
Pályázat indítása a rendszerben még nem szereplő pályázóhoz .......................................... 60
Pályázat indítása a rendszerben már szereplő pályázóhoz ................................................... 62
Pályázat indítása a rendszerben már szereplő pályázati kategóriához ................................. 64
9

Hozzárendelés kérése meglévő pályázathoz ................................................................................. 67

10 Pályázati folyamat ......................................................................................................................... 71
Pályázat rögzítése .................................................................................................................. 71
Pályázat véglegesítése (Online beadása)............................................................................... 83
Pályázat iktatása .................................................................................................................... 85
Pályázat érvénytelenítése ..................................................................................................... 85
Pályázat felfüggesztése ......................................................................................................... 85
Pályázat visszavonása ............................................................................................................ 85
Módosítás lehetővé tétele a pályázó számára ...................................................................... 86
Pályázat formai ellenőrzése .................................................................................................. 86
Hiánypótlás ellenőrzése ........................................................................................................ 88
Vélemények ....................................................................................................................... 88
Bizottsági döntések ........................................................................................................... 88
Szerződéskötés .................................................................................................................. 89
Pályázat meghiúsulása....................................................................................................... 89
Kedvezményezett pályázat visszavonása .......................................................................... 89
Szerződésmódosítási kérelem beadása ............................................................................. 90
Szerződés lezárása ............................................................................................................. 95
11 Mellékletek .................................................................................................................................... 96
Állapotábra ............................................................................................................................ 96
Funkciótérkép ........................................................................................................................ 97

3|Oldal
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. H-1145 Budapest, Róna
u. 174.

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére

1

Bevezetés

A Pályázatkezelő- és -nyilvántartó Rendszerben (továbbiakban: Rendszer) kialakításra került a pályázók
számára a pályázati adatok és pályázati anyagok feltöltését lehetővé tevő, illetve az MNF munkatársai
számára a pályázatok kezelését, nyomon követését biztosító felhasználói felület.
A rendszer biztosítja a pályázók részére:
• űrlapok kitöltését, pályázati anyagok (adóigazolás, forgatókönyv, stb.) feltöltését:
o az MNF-nél jelenleg 6 féle pályázati típus fordul elő, ennek megfelelően 6 féle pályázati
adatlap kitöltésére kell lehetőséget biztosítani a rendszerben. A pályázathoz
feltöltendő dokumentumok köre a pályázat típusától függ.

2

•

a feltöltött dokumentumok megtekintését,

•

automatikus e-mail értesítések kézbesítését.

A Pályázatkezelő és –nyilvántartó Rendszer elérése

A Modul optimális működéséhez a következő böngészők valamelyikének legfrissebb verziója javasolt:
•
•
•

Internet Explorer 10
Google Chrome
Firefox

A Rendszer belépési felülete a https://pkr.mnf.hu oldalra való navigálással érhető el.

3

Regisztráció

A pályázat beadásának feltétele a regisztráció, ezért egy regisztrációs felület került kialakításra. A
regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:
•
•
•
•
•

Felhasználó teljes neve
E-mail címe
E-mail cím ismét (ellenőrzés)
Jelszó
Jelszó ismét (ellenőrzés)
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1. ábra: Regisztrációs felület
Rögzítés gomb ENTER megnyomására is működik, nem csak egérkattintásra.
A „Mégse” gombra kattintva navigáljon a Belépési oldalra.
A regisztrációnál megadott adatokra vonatkozó tudnivalók:
•

Minden mező megadása kötelező.

•

A jelszó hossza min. 8 karakter kell legyen.

•

A jelszóban kisbetű, nagybetű, szám szerepeljen.

•

Amennyiben a megadott e-mail cím formátum hibás, hibaüzenetet kap a felhasználó.

•

Amennyiben a megadott e-mail címmel már regisztráltak felhasználót a rendszerben, a
felhasználó hibaüzenetet kap.

•

Amennyiben az "EMAIL CÍM ISMÉT (ELLENŐRZÉS)" mezőben megadott email cím nem egyezik
meg a felette lévő email címmel, a felhasználó hibaüzenetet kap.

•

Amennyiben az "JELSZÓ ISMÉT (ELLENŐRZÉS)" mezőben megadott jelszó nem egyezik meg a
felette lévő jelszóval, a felhasználó hibaüzenetet kap.

A regisztrációt követően lehetőség van belépésre, pályázatok benyújtására, dokumentumok
feltöltésére.
Az oldal alján található „Felhasználói kézikönyv” linkre kattintva automatikusan letöltődik a
Pályázóknak szóló felhasználói kézikönyv PDF formátumban.
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Belépés

Amennyiben már regisztrált felhasználó szeretne belépni, a „Belépés regisztrált felhasználóknak”
almenüpontot kell választani a Filmalap honlapján megjelenő „Pályázatok” menüpontból. Belépéskor
az alábbi adatokat kell megadni:
•

E-mail cím

•

Jelszó

2. ábra: Belépési felület
Belépés gomb ENTER megnyomására is működik, nem csak egérkattintásra.
A „Mégse” gombra kattintva navigálhat vissza a Filmalap honlapjára: http://mnf.hu/
A belépésre vonatkozó tudnivalók:
•
•
•

Jelszó megadása kötelező.
Hibás e-mail cím / jelszó páros esetén hibaüzenetet kap a felhasználó: „Sikertelen
bejelentkezés!”
Nem regisztrált felhasználó esetén hibaüzenetet kap a felhasználó: „Érvénytelen e-mail cím!”
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Elfelejtett jelszó
Az elfelejtett jelszó megadott e-mail címre történő küldését teszi lehetővé.

3. ábra: Az elfelejtett jelszó újraküldéséhez ide kattintsunk
Az „Elfelejtette jelszavát?” linkre kattintva a következő oldal jelenik meg, amelyen megadhatja az email címet, melyre a jelszót küldheti a rendszer:

4. ábra: Az „Elfelejtette jelszavát?” linkre kattintással megjelenő oldal
Amennyiben érvényes e-mail címet ad meg, akkor az alábbi üzenet jelenik meg:

5. ábra: Érvényes e-mail cím megadásakor megjelenő üzenet
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Amennyiben érvénytelen e-mail címet ad meg, akkor az alábbi üzenet jelenik meg:

6. ábra: Érvénytelen e-mail cím megadásakor megjelenő üzenet

Kapcsolat
A „Kapcsolat” linkre kattintva a felhasználó e-mailt küldhet a Filmalap megadott e-mail címére.

7. ábra: A „Kapcsolat” link
A „Kapcsolat” linkre kattintva megnyílik a levelező alkalmazásban egy új, üres üzenet, címzettként a
filmalap@filmalap.hu e-mail címmel.

8. ábra: A „Kapcsolat” linkre kattintva az Microsoft Outlook alkalmazásban megnyílik egy új üzenet, a
Filmalap e-mail címével
A „Kapcsolat” link a belépési oldalon, illetve bejelentkezést követően bármikor elérhető a
rendszerben.
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Felhasználói kézikönyv
A „Felhasználói kézikönyv” linkre kattintva letöltődik a Pályázóknak szóló felhasználói kézikönyv PDF
formátumban.

9. ábra: A Felhasználói kézikönyv link

5

Felső menüsor

A felső menüsorban az alábbi menüpontok érhetőek el:
•

Bejelentkezett felhasználó
o Profil
o Kapcsolat
o Kijelentkezés

•

Pályázatok

Az alábbi alfejezetekben ezekről szólunk részletesebben.
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Bejelentkezett felhasználó - Profil, Kapcsolat, Kijelentkezés, Kézikönyv
A bejelentkezett felhasználó neve megjelenik a jobb felső sarokban.

10. ábra: A bejelentkezett felhasználó neve a jobb felső sarokban jelenik meg
Erre kattintva menü nyílik, melynek segítségével lehetőség van kilépésre, profil megtekintésére,
kontaktcímre történő levélküldésre.

11. ábra: A felhasználó nevére kattintva lenyíló menüpontok
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5.1.1 Profil
A profil lap a felhasználó saját adatait, beállításait teszi megtekinthetővé és módosíthatóvá.

12. ábra: Profil
A Profil lap bejelentkezést követően bármikor elérhető a rendszerben.
A Profil fő tartalmi részében megjelennek a következő adatok:
•
•
•

Felhasználó név
E-mail cím
Utolsó bejelentkezés dátuma

A Vissza gomb
Az

visszanavigál a főoldalra (pályázatok listája).
gombra kattintva lehetőség nyílik a felhasználó adatainak módosítására:

13. ábra: A felhasználói adatok módosítását lehetővé tevő felület
Az ablak (pop-up) tartalmazza a következő mezőket:
•
•
•
•
•

Felhasználó teljes neve
E-mail cím
Régi jelszó
Új jelszó
Új jelszó ismét (ellenőrzés)

Mentésre kattintva a változtatások elmentődnek. Mégse gombra kattintva változtatás nélkül
visszalépünk a Profil oldalra.
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Az adatok módosítására vonatkozó tudnivalók:
• Minden mező megadása kötelező.
• Amennyiben a megadott e-mail cím formátum hibás, hibaüzenetet kap a felhasználó: „A
megadott e-mail cím formátuma nem megfelelő!”
• Amennyiben a megadott e-mail címmel már regisztráltak felhasználót a rendszerben, a
felhasználó hibaüzenetet kap: „A megadott e-mail címmel már regisztráltak felhasználót a
rendszerben!”
• Amennyiben a „Régi jelszó” nem egyezik meg a korábban mentett jelszóval, a felhasználó
hibaüzenetet kap: „Hibás jelszó!”
• Ha az új jelszó hossza kevesebb, mint 8 karakter. „Új jelszó hossza kevesebb, mint 8 karakter.”
• A jelszóban kisbetű, nagybetű, szám szerepeljen. Ha nem, a felhasználó hibaüzenetet kap: A
jelszónak kis- és nagybetűket, valamint számokat is tartalmaznia kell.”
• Az új jelszó nem lehet a korábbi 10 jelszó egyike. Ha mégis, a felhasználó hibaüzenetet kap:
„Az új jelszó nem lehet a korábbi 10 jelszó egyike.”
• „Új jelszó” és „Új jelszó ismét”-nek azonosnak kell lennie. Ha nem, a felhasználó hibaüzenetet
kap: „Az ellenőrző mezőben megadott jelszó nem egyezik meg a felette megadott jelszóval!”
• Ha megváltozott a jelszó, akkor azt jelzi a rendszer a felhasználónak: „A jelszó megváltozott!”

5.1.2 Kapcsolat
A „Kapcsolat” linkre kattintva a felhasználó e-mailt küldhet a Filmalap megadott e-mail címére, a „4.2
Kapcsolat” fejezet szerint.

5.1.3 Kijelentkezés
A kijelentkezési funkció a felhasználó munkamenetének megszüntetésére szolgál.
Kijelentkezést követően a kijelentkezési oldalra navigálja a rendszer a felhasználót. Ezen az oldalon
elérhető a „Kapcsolat” link és az „Ismételt bejelentkezés” gomb.
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14. ábra: A kijelentkezést követően megjelenő oldal
Az „Ismételt bejelentkezés”-re kattintással a rendszer a beléptető oldalára navigálja a felhasználót. A
felhasználóknak a rendszerhez regisztrációkor megadott belépési adatokat kell megadni a belépéshez.

15. ábra: A regisztrációkor megadott adatokkal léphetnek be a külsős felhasználók
A Kijelentkezés bejelentkezést követően bármikor elérhető a rendszerben.

5.1.4 Felhasználói kézikönyv
A felhasználónévre kattintással legördülő menüből elérhető „Felhasználói kézikönyv” linkre kattintva
automatikusan letöltődik a Pályázóknak szóló felhasználói kézikönyv PDF formátumban.

16. ábra: A Felhasználói kézikönyv elérhető a felhasználónévre kattintással legördülő menüből
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A Felhasználói kézikönyv a belépési oldalról is elérhető, a belépést megelőzően is.

17. ábra: A Felhasználói kézikönyv elérhető a belépési oldalról is

Pályázatok menüpont
A pályázó a nyitó oldalon a hozzá rendelt pályázatokat tekintheti át táblázatos formában, és itt van
lehetőség új pályázat indítására, hozzáférés kérésére a rendszerben már létező pályázatokhoz is.
A felhasználói felület felépítését tekintve a következő részekre osztható:
•
•

Szűrők: a szűrők a rendszerben található adatok könnyebb keresését teszik lehetővé. A keresés
indításához a „Keresés” gomb megnyomása szükséges.
Listák: pályázatok táblázatos formában való megjelenítése, azok főbb adataival.
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18. ábra: A listázott adatok megjelenése a felületen – Szűrők, listák
A listák egy oldalon 10 elemet jelenítenek meg, sávos (színezett), táblázatos formában. Lapozás a
táblázat alatt megjelenő nyilak segítségével lehetséges. Az oszlopok tartalma növekvő és csökkenő
sorrendbe állítható. A táblázat alatt a lista aktuális oldalszáma és a lista összes oldalainak száma is
látható.
A „Pályázatok” táblázat oszlopai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkció/film címe
Pályázó neve
Szerződő fél
Pályázati kategória
Benyújtás dátuma
Utolsó feladat határideje
Állapot
Műveletek (Megnyitás)

A listában alapbeállításként a legfrissebb benyújtás dátuma szerinti pályázat jelenik meg legfelül a
táblázatban.
A listában szűrésre a következő jellemzők szerint van lehetőség:
•
•
•
•
•
•
•

Produkció/film címe
Pályázó/Szerződő fél neve (csak az MNF felületén)
Pályázati azonosító
Pályázati kategória
Benyújtás dátuma
Támogatási szerződés száma
Utolsó feladat határideje
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•
•

Állapot
Alkotók

19. ábra: A pályázatok között szűréssel könnyen megkereshetünk egy adott pályázatot
Amennyiben a „Műveletek” oszlopban a
pályázatunk részleteit.

”Megnyitás” ikonra kattintunk, megtekinthetjük

20. ábra: A kiválasztott pályázat részletei a pályázó pályázati felületén
A pályázat részleteit mutató pályázati oldal felépítéséről a „6 Pályázati oldal felépítése” fejezetben
olvashat.
Az új pályázatok indításáról és hozzáférés kéréséről a „8 Új pályázat indítása” és a „9 Hozzárendelés
kérése meglévő pályázathoz” fejezetekben lesz szó.
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Pályázati oldal felépítése

Az egyes pályázatokat leíró felület a következő részekből áll:
1 – Fejléc: tartalmazza a pályázó nevét, Produkció/film címét és eredeti címét, producerét.

21. ábra: A pályázati felület fejléce
Az oldal fejlécében megjelennek az alábbiak:
•
•
•
•

Pályázó neve
Produkció/film címe
Eredeti cím
Producer

Lehetőség van az előző oldalra visszanavigálni, a „Vissza” gomb segítségével.
2 – Pályázati kategória választó: ezek a fülek a lehetővé teszik több pályázat típus kezelését
ugyanazon produkció esetében. A kiválasztott pályázaton túl az adott produkcióhoz kapcsolható
többi pályázat is megtekinthető ugyanazon az oldalon, egyszerű átkattintással egyik fülről a másikra:
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22. ábra: A pályázati felület pályázati kategória választója
A felületen egymás melletti füleken megjelenik a pályázó adott produkcióhoz tartozó összes olyan
pályázati kategóriája (pályázata), amelynek állapota:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rögzített, Módosított
Online beküldött
Módosított
Iktatott
Hiánypótlás alatt
DB előkészítés alatt (Érvényes)
DB döntés alatt
Módosítás esetén jóváhagyható
Kedvezményezett
Támogatott
Támogatott-Módosítható
Támogatott-Módosítva
Lezárt
Felfüggesztve
Halasztott
Visszavont
Érvénytelen
Elutasított
Meghiúsult
Kedvezményezett-visszavont
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3 – Pályázat fő adatai: az adott pályázat főbb adatainak megjelenítése.

23. ábra: Pályázati felület: a pályázat fő adatai
A pályázat főbb adatai megjelennek a pályázati kategória választó fülek alatt:
•
•
•
•
•
•

Benyújtás dátuma
DB döntés dátuma
Támogatási összeg
Pályázati díj fizetendő
Állapot
Szerződés verzió

A pályázat főbb adatai mindig megjelennek a felületen, de értelemszerűen csak akkor kerülnek
kitöltésre, ha az adott mezőben van adat.
A „Szerződés verzió” a többi elemtől eltérően egy választható, legördülő lista. Elemei: v1, v2, Aktuális,
stb.
A szerződés verzió automatikusan jön létre abban a pillanatban, amikor a pályázat állapota
„Kedvezményezett”-ből „Támogatott”-ra vált. Az adott verzió minden, adott pillanatban aktuális
adatot foglal magában, és jelenít meg minden menüpont minden fülén.
A verziók segítségével nyílik lehetőség a szerződéses verziók, így a történetiség megtekintésére.
A „Szerződés verzió” legördülő lista „Aktuális” állapota pályázat legutolsó mentéskori értékekeit
mutatja minden menüpont minden fülén.
Az „Aktuális” állapot az alapbeállítása a „Szerződés verzió” legördülő listának.
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4 – Pályázati menüsor: Minden pályázat típusnál (pl. forgatókönyv fejlesztés, gyártás előkészítés, stb.)
megjelennek az alábbi menüpontok:
•

Adatlap (A pályázati adatlapról származó adatok.)

•

Projekttársaság adatai (Amennyiben projektcég létrehozása szükséges.)

•

Szerződés (A szerződésről származó adatok)

•

Dokumentumok

•

Szerződéskötési dokumentáció (A szerződéskötéshez kapcsolódó dokumentumok.)

•

Támogatás és költségvetés (A szerződés szerinti támogatás és költségvetés, terv és tény
adatokkal.)

•

Finanszírozási terv (A szerződés szerinti finanszírozás terv, terv és tény adatokkal.)

•
•

Filmiroda (A Filmirodával kapcsolatos dokumentumok.)
Szerződésmódosítási kérelem (A „Szerződésmódosítási kérelem” menüpont csak akkor jelenik
meg az oldalsó menüsorban, utolsó menüpontként, ha a „Szerződésmódosítási kérelem”
menüpontot aktiválták.)

24. ábra: Pályázati felület: a pályázati menüsor (Adatlap, Szerződés, Dokumentumok, stb.)
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5 – Tartalom fülek: az egyes menüpontok tartalmát rendszerező fülek. Pl. az „Adatlap” menüpont
tartalmát az alábbi fülek rendszerezik: Alapadatok, Jogok, Alkotók, Pályázati anyagok, stb.

25. ábra: Pályázati felület: Tartalom fülek
6 – Tartalom: a pályázat menüben és tartalomválasztóban kiválasztott részletei

26. ábra: Pályázati felület: Tartalom
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7 – Művelet gombok: Pl. az Adatok módosítását, Pályázat véglegesítését, Adatlap nyomtatását
lehetővé tevő gombok.
Adatok módosítása gomb: A pályázó számára „Rögzített”, „Módosított” és „Módosítás alatt” állapotú
pályázatok esetében elérhető funkció az Adatlapon. Az „Adatok módosítása” gomb megnyomásával az
űrlap szerkesztő nézetben jelenik meg.
Véglegesítés gomb: Csak akkor aktív, ha a pályázat „Rögzített” vagy „Módosított” állapotban van,
kizárólag a Pályázó láthatja. Ennek a gombnak a megnyomásával véglegesítheti pályázatát a pályázó.
A „Véglegesítés” gomb megnyomását követően a pályázat „Online beküldött” állapotba kerül. A
„Véglegesítés” gomb megnyomása után a pályázó számára módosítás már csak módosítási kérelem
Filmalaphoz való benyújtása után lehetséges.
Adatlap nyomtatása gomb: Csak „Online beküldött” pályázat esetében, és csak a Pályázó számára
aktív.

27. ábra: Pályázati felület: Művelet gombok
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7

Pályázati menüsor

A kiválasztott pályázat oldalán, a bal oldalon jelenik meg a „Pályázati menüsor”.

28. ábra: A pályázati menüsor a pályázat oldalának bal oldalán található
A pályázat állapotától függően jelennek meg az itt szereplő menüpontok.
•

Adatlap

•

Szerződés

•

Projekttársaság (ha szükséges)

•

Dokumentumok

•

Szerződéskötési dokumentáció

•

Támogatás és Költségvetés

•

Finanszírozási terv

•

Filmiroda

•

Szerződésmódosítási kérelem (ha aktiválták)

•

Elszámolási jegyzőkönyv történet

Az alábbi fejezetekben sorra vesszük valamennyit.
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Adatlap menüpont
Az „Adatlap” menüpontban rögzíthetők a pályázatra vonatkozó adatok, anyagok.
A pályázati anyagok egy része kitöltendő űrlap, a másik része csatolandó dokumentum. Ezeknek az
anyagoknak a feltöltésére a pályázó számára a rendszer webes felületén van lehetőség, az „Adatlap”
menüpontban.
A pályázati adatok rögzítéséről bővebben a „10.1 Pályázat rögzítése” fejezetben olvashat.
Az „Adatlap” felhasználói felületén megjelenik minden olyan pályázati kategória, ami az adott
projektnél rögzítésre került a rendszerben, és a pályázónak jogosultsága van az adott pályázathoz.

29. ábra: A produkcióhoz tartozó pályázati kategóriák
Az „Adatlap” menüpontban az alábbi fülek jelennek meg, megtekintő nézetben:
•
•
•
•
•
•

Alapadatok
Jogok
Alkotók
Pályázati anyagok
Pénzügyi információk
Nyilatkozatok

Az adott pályázat Adatlapjának tartalmát a tartalom fülek között kattintva tekinthetjük meg:
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30. ábra: A kiválasztott pályázat részletei – Alapadatok

31. ábra: A kiválasztott pályázat részletei – Jogok
Alapbeállításként az Adatlap menüpont „Alapadatok” fül adatai jelennek meg a pályázati felületen.
Az Adatlapon az Alapadatok fülön utoljára megadott címadatok a következő pályázati kategóriára is
öröklődnek. Ezek a mezők szerkeszthetőek lesznek, csak alapbeállításként megjelenik bennük a
korábban bevitt érték.
A felhasználó a „Mentés” vagy „Mégse” gomb megnyomása nélkül nem tud más menüpontba
navigálni, mert szerkesztő nézetben a menüpontok nem aktívak. Ha a böngésző „Vissza” gombjára
kattint, akkor a böngészőtől függő üzenetben kap figyelmeztető üzenetet, hogy biztosan elhagyja-e a
lapot. Ha a lapot elhagyja, az adatok nem kerülnek mentésre.
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32. ábra: Figyelmeztető üzenet az oldal elhagyásáról Firefox-ban

Szerződés menüpont
A szerződéses adatok a következő csoportokba sorolhatók:
•
•
•
•
•
•
•

Azonosítást szolgáló adatok, ellenőrzést végző munkatársak nevei
Támogatás összege (közvetlen (MNF) és közvetett (Filmiroda) összegekre bontva)
Fizetési részletek
Részletenkénti kifizetés feltételei – a későbbiekben szerkeszthető („törölhető” feltételek)
Határidők megadása dokumentumok benyújtására
Felhasználási joggal kapcsolatos információk
Számlaszám, amelyre az utalás történik

Ennek megfelelően, a „Szerződés” menüpontban az alábbi fülek kerültek kialakításra:
•
•
•
•

Alapadatok
Támogatás és kifizetés
Határidők
Felhasználási jogok

Ezeken a füleken van lehetőség a támogatott pályázatok szerződéses adatainak, és a projekt
megvalósulása során a kifizetések részleteinek megtekintésére.
A „Szerződés” menüpontban megjelenő tartalom fülekről a következőkben szólunk részletesen.
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7.2.1 Alapadatok
A felhasználói felület:

33. ábra: A szerződés alapadatainak megtekintésére szolgáló felület
A megjelenített adatok:
•
•

Támogató határozat száma
Pályázati azonosító

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szerződés száma
Szerződéskötés dátuma
Pénzügyi ellenőr neve
Filmszakmai ellenőr neve
Számlaszám
Székhely (Ország, Település, Utca,házszám, Irányítószám)
Cégjegyzék szám
Adószám
Képviselő neve
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7.2.2 Támogatás és kifizetés
A felhasználói felület:

34. ábra: A Támogatási összegek és kifizetési adatok megtekintő felülete

35. ábra: A Filmgyártás pályázati kategória esetében a támogatási összegek tovább bonthatók
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A „Támogatás és kifizetés” fülön két szekció helyezkedik el. A fölső szekció a támogatási összegeket és
adminisztrációs díjakat, az alsó a fizetési részleteket foglalja össze.
Fölső szekció: a támogatásokat és adminisztrációs díjakat összefoglaló szerkeszthető táblázat.
Amennyiben a pályázati kategória „Egyedi”, „Eseti” vagy „Filmgyártás”, úgy a „Támogatás összege”
tovább bontható. Az alábbi elemekre bontható a „A támogatást a Támogató a következő
megosztásban nyújtja a Támogatott részére (nem pénzbeni támogatás)”:
•
•
•
•
•
•
•

Labor utómunka szolgáltatás
Labor nyersanyag szolgáltatás
Hangi utómunka szolgáltatás
Piackutatás és marketing
Tesztvetítés
Egyéb
MAFILM Igazgatóság által nyújtott szolgáltatás
o Műterem
o Iroda
o Fegyver
o Jelmez
o Egyéb

Alsó szekció: a támogatást összefoglaló táblázat „Fizetési ütemezés” címmel:
Oszlopai:
•
•
•
•
•
•

Részlet
Összeg
Fizetés feltétele
Feltétel teljesülése
Kifizetés napja
Műveletek

A „Műveletek” oszlop „Megtekintés” ikonjára kattintva megtekinthetők az adott részlet adatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Részlet sorszáma
Részlet megnevezése
Támogatás szerinti összeg (Ft)
Fizetés feltétele
Feltétel teljesülése
DB döntés alapján fizethető
Vezérigazgatói döntés alapján fizethető
Kifizetés dátuma
Bankbizonylat sorszám
Ténylegesen átutalt összeg (Ft)
MNV támogatási szerződés száma
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•
•
•
•

Admin díj számla sorszáma
Admin díj számla bruttó összege
Szakmai díj számla sorszáma
Szakmai díj számla bruttó összege

7.2.3 Határidők
A szerződéses határidők megtekintésére a következő felület ad lehetőséget:

36. ábra: Szerződés határidői
A táblázat oszlopai:
•
•
•
•
•
•

Feladat
Határidő
Tényleges teljesítés
Típus
Megjegyzés
Műveletek

A táblázatban a „Műveletek” oszlop „Megtekintés” ikonjára kattintva megtekinthetők az egyes
határidők részletei:
•
•
•
•

Feladat
Határidő
Tényleges teljesítés
Megjegyzés
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37. ábra: A Határidő részletei
Amennyiben egy határidő dátummal szerepel a táblázatban, és az 30 napon belül lejár, akkor a
rendszerben az adott dátum kiemelve, pl. pirossal írva jelenik meg.
A szerződéses határidőkről a pályázati adatlapon megadott pályázói e-mail címre automatikus
értesítést küld a rendszer, a határidő lejárta előtt 15 nappal, amennyiben egy határidő dátummal került
rögzítésre.

7.2.4 Felhasználási jogok
A felhasználási jogok megtekintését lehetővé tevő felület a következő:
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38. ábra: A felhasználási jogok adatainak megtekintésére szolgáló felület
A „Felhasználási jogok” fülön megjelenő sorok:
•
•
•
•

Felhasználási jog megszerzéséhez szükséges ellenérték (amennyiben a pályázó még nem
rendelkezik a forgatókönyv vagy a szinopszis felhasználási jogaival)
A felhasználási jog területi, időbeni hatályára, annak esetleges korlátaira vonatkozó adatok
A filmterv fejlesztési költségvetés tartalmazza a forgatókönyv felhasználásának ellenértékét?
Ha nem, akkor megfizetésre került-e már?

Projekttársaság menüpont
Ez a menüpont kizárólag azoknál a pályázat típusoknál jelenik meg, amelyeknél a pályázó anyacégnek
projekttársaságot kell létrehozni, és azzal szükséges támogatási szerződést kötni:
•
•

Gyártás előkészítés
Filmgyártás

A „Projekttársaság” menüpont a Pályázatkezelő és Pályázati megbízott szerepkörrel rendelkező
felhasználók számára szerkeszthető akkor, amikor a pályázat Kedvezményezett állapotban van. A
megadandó adatok a következők:
•

Adatok
o
o
o
o
o
o

•

Levelezési cím
o
o
o
o

•

Projekttársaság neve
Ügyvezető neve
Létrehozás dátuma (Alapító okirat dátuma)
Cégjegyzékszám
Adószám
Filmirodai regisztráció száma

Ország
Település
Utca, házszám
Irányítószám

Alapítók:
o

Alapító tagok nevei (hozzáadó mezővel)
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39. ábra: A projekttársaság adatainak megadására szolgáló felület

Dokumentumok menüpont
7.4.1 Összefoglaló táblázat
A „Dokumentumok” menüpontban egy táblázat jelenik meg, szűrési lehetőséggel.
Minden eddigi, a pályázathoz a pályázó által csatolt dokumentum automatikusan megjelenik az
„Adatlap” menüpont „Pályázati anyagok” fülén, és a „Dokumentumok” menüpontban is. A két felület
közötti különbség, hogy a „Dokumentumok” menüpontban nem csak a pályázati anyagokat, hanem a
további dokumentumokat (pl. napi jelentések) is tartalmazza, táblázatos formában.
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40. ábra: A „Dokumentumok” menüpontban nem csak a pályázati anyagok jelennek meg
A „Dokumentumok” menüpontban megjelennek az alábbi szűrők, „Keresés” gombbal:
•
•
•
•
•

Fájlnév
Dokumentum csoport
Dokumentum típus
Feltöltötte
Feltöltés dátuma

A „Keresés” gombra kattintva a szűrésnek megfelelő lista jelenik meg.
A szűrők alatt táblázatban jelennek meg az adott produkció adott pályázatához feltöltött
dokumentumok, az alábbi oszlopokkal:
•
•
•
•
•
•

Fájlnév
Dokumentum csoport
Dokumentum típus
Feltöltötte
Feltöltés dátuma
Műveletek: Megnyitás, Részletek, és amennyiben még nem véglegesítette a pdf-et, Törlés és
Véglegesítés is. (A „Véglegesítés” funkciógomb működéséről a „Dokumentumok
véglegesítése” fejezetben olvashat.) Végleges dokumentum nem törölhető.

FIGYELEM! A Pályázó a pályázat véglegesítéséig (online beadás) az Adatlapon tud feltölteni
dokumentumokat. Később, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a Szerződéskötési
dokumentáció menüpontban, majd a szerződés megkötése után a Dokumentumok menüpontban
34 | O l d a l
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. H-1145 Budapest, Róna
u. 174.

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére
lehetséges a dokumentumok feltöltése „Támogatott” és „Támogatott-Módosítható” állapotban, és
kizárólag PDF, vagy ZIP formátumban.
A „Megnyitás”-ra kattintva az adott dokumentum letöltődik és megnyílik.
A „Részletek”-re kattintva (Dokumentum részletei) megjelenik minden, a dokumentum feltöltésekor
rögzített adat, illetve a dokumentum állapota (munkaanyag vagy végleges), és a „Bezárás” gomb.

41. ábra: A „Dokumentum részletei” panel
Minden dokumentum esetén megjelenítendő adatok:
•
•
•
•
•
•
•

Fájl: (fájlnév)
Dokumentum csoport
Dokumentum típus
Állapot: (munkaanyag, vagy végleges)
Megjegyzés
Feltöltötte
Feltöltés dátuma

A táblázat alatt két gomb jelenik meg: „Új dokumentum feltöltése” és „Sablon letöltése”.

7.4.2 Új dokumentum feltöltése
A szerződés megkötését követően a „Dokumentumok” menüpontban a további, pályázathoz
kapcsolódó dokumentumok (pl. napi jelentések, filmirodai dokumentumok) is feltölthetők. Ehhez az
„Új dokumentum feltöltése” gombra kell kattintanunk, melynek hatására egy felugró ablakban
lehetőségünk van új dokumentumot feltölteni:
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42. ábra: Az „Új dokumentum feltöltése” gomb

43. ábra: Új dokumentum feltöltését lehetővé tevő felület a „Dokumentumok” menüpontban. Ezek a
mezők minden esetben megjelennek, dokumentum típustól függetlenül. Ez az „alap” feltöltő felület.
FIGYELEM! A Pályázó a pályázat véglegesítéséig (online beadás) az Adatlapon tud feltölteni
dokumentumokat. Később, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat „Kedvezményezett”
állapottól a Szerződéskötési dokumentáció menüpontban, majd a szerződés megkötése után a
Dokumentumok menüpontban lehetséges a dokumentumok feltöltése „Támogatott” és „TámogatottMódosítható” állapotban, és kizárólag PDF, vagy ZIP formátumban.
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A pop-upon minden esetben megjelenő mezők:
•

Fájl (kitallózandó) – kötelező mező (maximum fájlméret 80 MB)

•

Dokumentum csoport (legördülő lista) – kötelező mező

•

Dokumentum típus (tartalmában a kiválasztott dokumentum csoporttól függő legördülő lista)
– kötelező mező

•

Megjegyzés (szabad szöveges) – nem kötelező kitöltése

Amennyiben a feltöltendő dokumentum mérete nagyobb, mint a maximális 80 MB, erről
hibaüzenetben értesíti a rendszer a felhasználót: „A kiválasztott dokumentum mérete meghaladja a
maximális 20MB méretet. A fájl nem csatolható.”

44. ábra: 80 MB-nál nagyobb méretű fájl feltöltése esetén megjelenő üzenet
Egyes dokumentumok esetében a dokumentumra jellemző egyéb információkat is meg kell adni. Ezért
a dokumentum csoport és dokumentum típus kiválasztásakor a kiválasztott értékeknek megfelelő
beviteli mezők jelennek meg (dinamikus ablak) a már meglévők alatt.

45. ábra: A dokumentum típusnak megfelelő mezők jelennek meg a feltöltéshez
A „Tallózás” gombra kattintva az operációs rendszer feltöltő ablaka jelenik meg. Ezen az „OK” gombra
kattintva a kiválasztott fájl feltöltődik.
A „Mentés”-re kattintva az adatok elmentődnek. A „Mégse” gombra kattintva mentés nélkül
visszatérünk a Dokumentumok listájához.
A feltölthető dokumentumok köre függ a pályázat állapotától, és a pályázati kategóriától.
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•
•

•

„Rögzített”/”Módosítás alatt” állapotban a pályázati kategóriának megfelelő dokumentumok
tölthetők fel, kizárólag az Adatlapon.
„Kedvezményezett” állapotban a pályázati kategóriának megfelelő szerződéskötéshez
szükséges dokumentumok tölthetők fel, kizárólag a Szerződéskötési dokumentáció
menüpontban.
„Támogatott” állapotban a pályázó már ismét tölthet fel dokumentumokat, de csak az
alábbiakat, és csak a Dokumentumok menüpontban:
o

Napi jelentés

o

Napi dispo

o

Elszámolás

o

Filmirodai dokumentumok

7.4.3 Dokumentumok véglegesítése
Amennyiben a pályázó pályázati anyagai feltöltésre kerülnek az Adatlapon, akkor a feltöltött
dokumentumok mindaddig nem kerülnek „Végleges” állapotba, amíg a pályázó a pályázatot nem
véglegesíti. A véglegesített (Online beadott) pályázat dokumentumai a „Véglegesítés” gomb
megnyomásával automatikusan véglegessé válnak.

7.4.4 Sablonok használata
A „Dokumentumok” menüpont összefoglaló táblázata alatti „Sablon letöltése” gombra történő
kattintással kiválaszthatunk egy sablont, amit letölthetünk, saját gépünkön szerkeszthetünk,
számítógépünkre menthetünk, majd a kész dokumentumot feltölthetjük a „Dokumentumok” közé a
fent ismertetett módon.
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46. ábra: A „Sablon letöltése” gomb

47. ábra: A különböző sablonok letöltését lehetővé tevő felület
A pop-up-on az alábbi adatokat szükséges megadni:
•
•
•

Dokumentum csoport (kötelező mező, legördülő lista)
Dokumentum típus (kötelező mező, legördülő lista)
Sablon (kötelező mező, legördülő lista). Elemei: a rendszerben tárolt sablonok nevei.

A letöltött sablonokban a rendszer automatikusan kitölti a pályázat főbb adatait, így azokat nem
szükséges kézzel kitölteni.

Szerződéskötési dokumentáció
A „Szerződéskötési dokumentáció” menüpont tulajdonképpen egy dokumentumtár, amelyben a
szerződéskötéshez kapcsolódó, adott pályázathoz kapcsolódó dokumentumok találhatók.

7.5.1 Összefoglaló táblázat
Az adatok táblázatosan jelennek meg, a táblázatból van lehetőség a feltöltött dokumentum
megnyitására is.
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48. ábra: Szerződéskötési dokumentáció: Dokumentumok összefoglaló táblázat
A „Szerződéskötési dokumentáció” menüpontban megjelennek az alábbi szűrők, „Keresés” gombbal:
•

Fájlnév

•

Dokumentum csoport

•

Dokumentum típus

•

Feltöltötte

•

Feltöltés dátuma

A „Keresés” gombra kattintva a szűrésnek megfelelő lista jelenik meg.
A szűrők alatt táblázatban jelennek meg az adott produkció adott pályázatához feltöltött
dokumentumok, az alábbi oszlopokkal:
•

Fájlnév

•

Dokumentum csoport

•

Dokumentum típus

•

Feltöltötte

•

Feltöltés dátuma

•

Műveletek: Megnyitás, Részletek,

FIGYELEM! A pályázó csak „Kedvezményezett”, „Támogatott”, „Támogatott-Módosítható” és
„Támogatott-Módosítva” állapotban tölthet fel dokumentumokat a Szerződéskötési dokumentáció
menüpontba, és kizárólag PDF és ZIP formátumban! A pályázó által feltöltött dokumentumok,
automatikusan végleges állapotba kerülnek feltöltésre.
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A Pályázatkezelő szerepkörrel rendelkező felhasználó csak a véglegesített dokumentumokat láthatja.
A „Megnyitás”-ra kattintva az adott dokumentum letöltődik és megnyílik.
A „Részletek”-re kattintva (Dokumentum részletei) megjelenik minden, a dokumentum feltöltésekor
rögzített adat, illetve a dokumentum állapota (munkaanyag vagy végleges), és a „Bezárás” gomb.

49. ábra: A „Dokumentum részletei” panel

Minden dokumentum esetén megjelenítendő adatok:
•

Fájl: (fájlnév)

•

Dokumentum csoport

•

Dokumentum típus

•

Állapot: (munkaanyag, vagy végleges)

•

Megjegyzés

•

Feltöltötte

•

Feltöltés dátuma

A táblázat alatt található az „Új dokumentum feltöltése” gomb és a A „Feltöltendő dokumentumok
listája” link.
A „Feltöltendő dokumentumok listája” linkre kattintva letöltődik egy PDF dokumentum, amely
pályázati kategóriánként tartalmazza azon szerződéskötési dokumentumok listáját, amelyeket a
Pályázó feltölthet a „Szerződéskötési dokumentáció” menüpontba. A letölthető PDF dokumentumban
két táblázat található.
•

Az első táblázatban azok dokumentumok vannak felsorolva, amelyeket kötelező feltölteni a
„Szerződéskötési dokumentáció” menüpontba.

•

A második táblázat azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyeket fel lehet tölteni az adott
pályázati kategóriához, de feltöltésük nem kötelező.
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7.5.2 Új dokumentum feltöltése
Ebben a menüpontban a „Dokumentumok” menüponthoz hasonlóan lehet dokumentumokat
feltölteni, az „Új dokumentum feltöltése” gombra kattintva, egy felugró ablakban.

50. ábra: Dokumentum feltöltése
A felületen a dokumentum feltöltésekor megadható adatok:
•
•
•
•
•

Fájl (kitallózandó) – kötelező mező (maximum fájlméret 80 MB)
Dokumentum csoport (legördülő lista) – kötelező mező
Dokumentum típus (tartalmában a kiválasztott dokumentum csoporttól függő legördülő lista)
– kötelező mező
Információs mező (tartalmában a kiválasztott dokumentum csoporttól és típustól függő
automatikus mező)
Megjegyzés (szabad szöveges) – nem kötelező kitöltése

Amennyiben a feltöltendő dokumentum mérete nagyobb, mint a maximális 20MB, erről
hibaüzenetben értesíti a rendszer a felhasználót: „A kiválasztott dokumentum mérete meghaladja a
maximális 20MB méretet. A fájl nem csatolható.”

51. ábra: 80 MB-nál nagyobb méretű fájl feltöltése esetén megjelenő üzenet

A „Tallózás” gombra kattintva az operációs rendszer feltöltő ablaka jelenik meg. Ezen az „OK” gombra
kattintva a kiválasztott fájl feltöltődik.
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A pályázó csak „Kedvezményezett”, „Támogatott”, „Támogatott-Módosítható” és „TámogatottMódosítva” állapotban és csak végleges, PDF és ZIP formátumú dokumentumot tud feltölteni.
A „Szerződéskötési dokumentáció” menüpontba feltölthető dokumentumokat nem lehet feltölteni a
„Dokumentumok” menüpontba, és az itt feltöltött dokumentumok nem is jelennek meg a
„Dokumentumok” menüpontban.
A „Mentés”-re kattintva az adatok elmentődnek. A „Mégse” gombra kattintva mentés nélkül
visszatérünk a szerződéskötési dokumentumok listájához.
A „Szerződéskötési dokumentáció” menüpontban megadandó adatok az egyes pályázati
kategóriánként eltérnek. Az alábbi táblázat az egyes pályázati kategóriában feltölthető
dokumentumokat x-szel, a kötelezően feltöltendő dokumentumokat xx-szel jelöli.
Dokumentu
m csoport
Pályázati
anyagok
Pályázati
anyagok
Pályázati
anyagok
Okirat
Okirat
Okirat
Okirat

Nyilatkozatok
Nyilatkozatok

Igazolás

Pályázati
anyagok
Finanszírozás
i terv
Igazolás
Igazolás

Dokumentum típus

Információ

Kötelezőség

Forgatókönyv fejlesztés
Szinopszis (Szerződés)
Szinopszis

x

Treatment (Szerződés)

Treatment

x

Forgatókönyv (Szerződés)

Forgatókönyv

x

Aláírási
címpéldány Aláírási címpéldány (eredeti)
(Szerződés)
Cégkivonat (Szerződés)
30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat másolat
NAV nemleges adóigazolás 30 napnál nem régebbi NAV
(Szerződés)
nemleges adóigazolás
Főv.
Önkormányzat 30 napnál nem régebbi Fővárosi
nemleges
adóigazolás Önkormányzat nemleges adóigazolás
(Szerződés)
Nyilatkozat
komplex Komplex szerződéskötési nyilatkozat
szerződéskötési (Szerződés)
Nyilatkozat - elkülönített Elkülönített
bankszámláról
bankszámláról
(FF) nyilatkozat
(Szerződés)
Felhatalmazó levél azonnali Felhatalmazó levél a cég összes
beszedési
megbízásra bankszámlájára
(Szerződés)
Költségvetési terv
Költségvetés

xx

Finanszírozási
terv Finanszírozási terv (önrész esetén)
(Szerződés)
Sajátforrás/önrész igazolása Saját forrás/önrész igazolása
(Szerződés)
Referencia
igazolás Referencia igazolás (amennyiben a
(Szerződés)
Támogató a Támogatott kérelmére a
Szabályzat 14.2 pontja alapján

xx

x
xx
xx

xx
xx

xx

xx

xx
xx
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Szerződés

Szerződés
Pályázati
anyagok
Szerződés

Nyilatkozatok

Filmiroda
Egyéb
Pályázati
anyagok
Pályázati
anyagok
Okirat
Okirat
Okirat
Okirat

Nyilatkozatok
Nyilatkozatok

Igazolás

Pályázati
anyagok
Finanszírozás
i terv
Igazolás

hozzájárult a referencia feltételek
támogatási szerződésig történő
teljesítéséhez (több link feltölthető)
Külföldi
és
hazai Külföldi és hazai koprodukciós
koprodukciós szerződés, ha szerződés, ha szükséges
szükséges (Szerződés)
Produceri
szerződés Produceri szerződés (ha referencia
(Szerződés)
miatt szükséges)
Megvalósítási
Megvalósítási ütemterv
ütemterv (Szerződés)
A
forgatókönyv
jogait A forgatókönyv jogait (megszerzését)
(megszerzését)
igazoló igazoló eredeti dokumentumok,
eredeti
dokumentumok, szerződések (a szerződések később
szerződések (Szerződés)
nem változtathatóak!)
Nyilatkozat arról, hogy a Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban
pályázatban
benyújtott benyújtott
szerződések
nem
szerződések nem változtak változtak
(Szerződés)
Cégregisztráció (Szerződés) Filmiroda - Cégregisztráció
Egyéb (Szerződés)
Egyéb dokumentumok
Gyártás előkészítés
Szinopszis (Szerződés)
Szinopszis
Forgatókönyv (Szerződés)

Forgatókönyv

x

x
xx
xx

x

x
x
x
x

Aláírási
címpéldány Aláírási címpéldány (eredeti)
(Szerződés)
Cégkivonat (Szerződés)
30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat (eredeti)
NAV nemleges adóigazolás 30 napnál nem régebbi NAV
(Szerződés)
nemleges adóigazolás (eredeti)
Főv.
Önkormányzat 30 napnál nem régebbi Fővárosi
nemleges
adóigazolás Önkormányzat nemleges adóigazolás
(Szerződés)
(eredeti)
Nyilatkozat
komplex Komplex szerződéskötési nyilatkozat
szerződéskötési (Szerződés)
Nyilatkozat - elkülönített Elkülönített
bankszámláról
bankszámláról
(GYE) nyilatkozat
(Szerződés)
Felhatalmazó levél azonnali Felhatalmazó levél a cég összes
beszedési
megbízásra bankszámlájára
(Szerződés)
Költségvetési terv
Költségvetés

xx

Finanszírozási
(Szerződés)

xx

terv Finanszírozási terv (mely tartalmazza
a
Forgatókönyv
Fejlesztés
finanszírozását is)
Sajátforrás/önrész igazolása Saját forrás/önrész igazolása
(Szerződés)

x
xx
xx

xx
xx

xx

xx

xx
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Szerződés

Szerződés
Pályázati
anyagok
Szerződés

Filmiroda
Filmiroda
Filmiroda
Marketing
Pályázati
anyagok
Egyéb
Pályázati
anyagok
Pályázati
anyagok
Okirat
Okirat
Okirat
Okirat

Nyilatkozatok
Nyilatkozatok

Igazolás

Pályázati
anyagok
Finanszírozás
i terv

Külföldi
és
hazai
koprodukciós szerződés, ha
szükséges (Szerződés)
Produceri
szerződés
(Szerződés)
Megvalósítási
ütemterv (Szerződés)
A
forgatókönyv
jogait
(megszerzését)
igazoló
eredeti
dokumentumok,
szerződések (Szerződés)

Külföldi és hazai koprodukciós
szerződés, ha szükséges

x

Produceri szerződés, ha referencia
miatt szükséges
Megvalósítási ütemterv

x
xx

A forgatókönyv jogait (megszerzését)
igazoló eredeti dokumentumok,
szerződések (a szerződések később
nem változtathatóak!) (több link
feltölthető)
Cégregisztráció (Szerződés) Filmiroda
Cégregisztráció
(Projekttársaságra)
Kulturális teszt (Szerződés)
Kulturális teszt
Besorolás (Szerződés)
Besorolás
Forgalmazási
stratégia Forgalmazási stratégia
(Szerződés)
Vizuális anyagok (zip fájl) Vizuális anyagok (zip fájl), ha van
(Szerződés)
ilyen
Egyéb (Szerződés)
Egyéb dokumentum
Filmgyártás
Forgatókönyv (Szerződés)
Forgatókönyv (producer és rendező
aláírásával ellátott forgatókönyv)
Szinopszis (Szerződés)
Szinopszis

xx

Aláírási
címpéldány Aláírási címpéldány (eredeti)
(Szerződés)
Cégkivonat (Szerződés)
30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat eredeti
NAV nemleges adóigazolás 30 napnál nem régebbi NAV
(Szerződés)
nemleges adóigazolás (eredeti)
Főv.
Önkormányzat 30 napnál nem régebbi Fővárosi
nemleges
adóigazolás Önkormányzat nemleges adóigazolás
(Szerződés)
(eredeti)
Nyilatkozat
komplex Komplex szerződéskötési nyilatkozat
szerződéskötési (Szerződés)
Nyilatkozat - elkülönített Elkülönített
bankszámláról
bankszámláról
(FGY) nyilatkozat
(Szerződés)
Felhatalmazó levél azonnali Felhatalmazó levél a cég összes
beszedési
megbízásra bankszámlájára
(Szerződés)
Költségvetési terv
Költségvetés

xx

Finanszírozási
(Szerződés)

xx

terv Finanszírozási terv

xx
xx
xx
x
x
x
x
x

x
xx
xx

xx
xx

xx

xx
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Igazolás

Szerződés

Szerződés

Szerződés

Szerződés

Pályázati
anyagok
Gyártási terv

Szerződés

Szerződés

Szerződés
Filmgyártás
egyéb
Filmgyártás
egyéb
Filmgyártás
egyéb
Filmgyártás
egyéb
Filmgyártás
egyéb
Filmiroda

Sajátforrás/önrész igazolása Saját forrás/önrész igazolása és a
(Szerződés)
finanszírozást alátámasztó végleges
szerződések
Támogatási
szerződések Finanszírozást alátámasztó végleges
vagy
egyoldalú szerződések
(igazolása:
állami,
kötelezettségvállalások
regionális, intézményi támogatás
(Szerződés)
esetén támogatási szerződések
egyoldalú
kötelezettségvállalások
eredeti vagy hiteles másolati
példánya)
Közokiratba
foglalt Finanszírozást alátámasztó végleges
szerződés,
vagy szerződések
(igazolása:
bankgarancia (Szerződés)
magánbefektetők
esetén
közokiratba foglalt szerződés, vagy
bankgarancia)
Közvetett
támogatás Közvetett
támogatás
szerződés/nyilatkozat
szerződés/nyilatkozat
(Szerződés)
Külföldi
és
hazai Külföldi és hazai koprodukciós
koprodukciós szerződés, ha szerződés, ha szükséges (valamennyi
szükséges (Szerződés)
koprodukciós partner aláírásával
ellátva)
Megvalósítási
Megvalósítási ütemterv
ütemterv (Szerződés)
Gyártási terv (Szerződés)
Gyártási terv (filmelőállító, producer,
rendező, koprodukció esetén a
külföldi és magyar producerek
aláírásával ellátva)
A
forgatókönyv
jogait A forgatókönyv jogait (megszerzését)
(megszerzését)
igazoló igazoló eredeti dokumentumok,
eredeti
dokumentumok, szerződések (a szerződések később
szerződések (Szerződés)
nem változtathatóak!)
Közreműködőkkel
kötött Producerrel,
rendezővel,
végleges
szerződések zeneszerzővel,
zenei
jogokra
(Szerződés)
vonatkozó szerződése
Biztosítási
ajánlat
/ Biztosítási szerződés
szerződés (Szerződés)
Részletes
stáblista Részletes stáblista
(Szerződés)
Szereplő lista (Szerződés)
Szereplő lista

xx

Helyszínlista (Szerződés)

Végleges helyszínlista

x

Látványtervek (Szerződés)

Látványtervek

x

Jelmeztervek (Szerződés)

Jelmeztervek

x

Cégregisztráció (Szerződés)

Filmiroda
(Projektcégre)

Cégregisztráció

xx

xx

x

x

x
xx

x

x

xx
x
x

xx
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Filmiroda
Filmiroda
Marketing
Pályázati
anyagok
Egyéb
Pályázati
anyagok

Okirat
Okirat

Okirat
Okirat

Nyilatkozatok

Nyilatkozatok

Igazolás

Pályázati
anyagok
Finanszírozás
i terv
Igazolás
Szerződés

Szerződés
Nyilatkozatok
Filmiroda
Egyéb

Kulturális teszt (Szerződés)
Besorolás (Szerződés)
Forgalmazási
stratégia
(Szerződés)
Vizuális anyagok (zip fájl)
(Szerződés)
Egyéb (Szerződés)

Kulturális teszt
Besorolás
Forgalmazási stratégia

xx
xx
x

Vizuális anyagok (zip fájl)

x

Egyéb dokumentum
Egyedi
Egyedi
kérelem,
mely Egyedi kérelem, mely tartalmazza a
tartalmazza
a
kért kért
támogatásra
vonatkozó
támogatásra
vonatkozó szöveges leírás
szöveges leírást (Szerződés)
Aláírási
címpéldány Aláírási címpéldány (eredeti)
(Szerződés)
Cégkivonat (Szerződés)
30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, eredeti a Projektcégre
vonatkozóan
NAV nemleges adóigazolás 30 napnál nem régebbi NAV
(Szerződés)
nemleges adóigazolás (eredeti)
Főv.
Önkormányzat 30 napnál nem régebbi Fővárosi
nemleges
adóigazolás Önkormányzat nemleges adóigazolás
(Szerződés)
(eredeti)
Nyilatkozat
komplex Komplex szerződéskötési nyilatkozat
szerződéskötési
(EGY)
(Szerződés)
Nyilatkozat - elkülönített Elkülönített
bankszámláról
bankszámláról
(EGY) nyilatkozat
(Szerződés)
Felhatalmazó levél azonnali Felhatalmazó levél a cég összes
beszedési
megbízásra bankszámlájára
(Szerződés)
Költségvetési terv
Költségvetés
Finanszírozási
terv Finanszírozási terv
(Szerződés)
Sajátforrás/önrész igazolása Sajátforrás/önrész
igazolása
(Szerződés)
(szerződésekkel)
Külföldi
és
hazai Külföldi és hazai koprodukciós
koprodukciós szerződés, ha szerződés, ha szükséges
szükséges (Szerződés)
Egyéb
szerződések Egyéb szerződések, ha van ilyen
(Szerződés)
De minimis nyilatkozat De minimis nyilatkozat, amennyiben
(Szerződés)
szükséges
Cégregisztráció (Szerződés) Filmiroda - Cégregisztráció
Egyéb (Szerződés)
Egyéb dokumentum
Filmterjesztés és Marketing

x
x

xx
x

xx
xx

xx

xx

xx

x
x
xx
x

x
x
x
x
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Pályázati
anyagok
Pályázati
anyagok
Forgalmazás
Okirat
Okirat
Okirat
Okirat

Nyilatkozatok
Nyilatkozatok

Igazolás

Pályázati
anyagok
Finanszírozás
i terv
Pénzügyi
információk
Szerződés
Igazolás

Filmiroda

Filmiroda
Filmiroda
Egyéb

Marketing terv (Szerződés)

Marketing terv

xx

A marketinghez kapcsolódó
vizuális anyagok (zip fájl)
(Szerződés)
Forgalmazási
terv
(Szerződés)
Aláírási
címpéldány
(Szerződés)
Cégkivonat (Szerződés)

A marketinghez kapcsolódó vizuális
anyagok (zip fájl)

xx

Forgalmazási terv

xx

Aláírási címpéldány (eredeti)

xx

30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat eredeti
30 napnál nem régebbi NAV
nemleges adóigazolás (eredeti)
30 napnál nem régebbi Fővárosi
Önkormányzat nemleges adóigazolás
(eredeti)
Komplex szerződéskötési nyilatkozat

x

NAV nemleges adóigazolás
(Szerződés)
Főv.
Önkormányzat
nemleges
adóigazolás
(Szerződés)
Nyilatkozat
komplex
szerződéskötési (Szerződés)
Nyilatkozat - elkülönített
bankszámláról
(FTM)
(Szerződés)
Felhatalmazó levél azonnali
beszedési
megbízásra
(Szerződés)
Költségvetési terv

xx

xx

bankszámláról

xx

Felhatalmazó levél a cég összes
bankszámlájára

xx

Költségvetés

xx

Finanszírozási terv

xx

Előző három pénzügyi év de minimis
támogatás részletezése (nyilatkozat)

x

Filmforgalmazókkal
kötött
szerződések
Dokumentumok
(eredetivel
megegyező másolat a Pályázó
aláírásával hitelesítve), amelyek
hitelt érdemlően igazolják, hogy a
pályázó a filmalkotás felhasználási
jogaival vagy forgalmazási jogaival
rendelkezik
Filmiroda nyilvántartásba Filmiroda által a pályázó szervezet
vételi határozat (Szerződés) vagy
személy
nyilvántartásba
vételéről hozott jogerős határozat
másolata
Kulturális teszt (Szerződés)
Kulturális teszt
Besorolás (Szerződés)
Besorolás
Egyéb (Szerződés)
Egyéb dokumentum
Eseti / Diplomafilm

xx

Finanszírozási
terv
(Szerződés)
Előző három pénzügyi év de
minimis
támogatás
részletezése (Szerződés)
Filmforgalmazókkal kötött
szerződések (Szerződés)
Felhasználási
és
forgalmazási jog igazolása
(Szerződés)

Elkülönített
nyilatkozat

xx

xx

xx

xx
xx
x
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Okirat

Okirat
Okirat

Okirat

Nyilatkozatok

Igazolás

Nyilatkozatok
Nyilatkozatok
Pályázati
anyagok

Finanszírozás
i terv
Igazolás
Szerződés

Egyéb
Szerződés

Aláírási
(Szerződés)

címpéldány A pályázó képviseletre jogosult
vezetője képviseleti jogosultságának
igazolása, a képviseletre jogosult
eredeti aláírási címpéldánya
Cégkivonat (Szerződés)
30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonata eredeti példány
NAV nemleges adóigazolás Az illetékes Nemzeti Adó- és
(Szerződés)
Vámhivatal (NAV) 30 napnál nem
régebbi
nemleges
adóigazolás
eredeti példány,
Főv.
Önkormányzat A
székhely/lakóhely/
szerinti
nemleges
adóigazolás (Fővárosi)
önkormányzat
által
(Szerződés)
kiállított ún. 30 napnál nem régebbi
„nemleges igazolások” a pályázó
vonatkozásában
Nyilatkozat - elkülönített Nyilatkozat a támogatott elkülönített
bankszámláról
(ES) bankszámlájának számáról, amelyen
(Szerződés)
a
támogatás
összegének
felhasználása
elkülönítetten
nyilvántartható
Felhatalmazó levél azonnali Felhatalmazó
levél
azonnali
beszedési
megbízásra beszedési
megbízásra,
mely
(Szerződés)
visszavonásig
érvényes,
(a
támogatott összes bankszámlájára)
Nyilatkozat
komplex Komplex szerződéskötési nyilatkozat
szerződéskötési (Szerződés)
Nyilatkozat - Áfa (ES) Áfa nyilatkozat
(Szerződés)
Költségvetési terv
A filmelőállító; producer (ek) és a
rendező(k) - aláírásával ellátott
támogatási cél megvalósításának
teljes költségvetése filmenként, mely
tartalmazza a támogatási összeg
felhasználására vonatkozó külön
költségvetést.
(szükség esetén a
módosított költségvetés)
Finanszírozási
terv Finanszírozási terv (pályázó és
(Szerződés)
producer(ek) aláírásával ellátva)
Sajátforrás/önrész igazolása Saját forrás/önrész igazolása
(Szerződés)
Közvetett
támogatás Az Mktv. szerint közvetett támogatás
szerződés/nyilatkozat
igénybevétele esetén az erre
(Szerződés)
vonatkozó
szándéknyilatkozat;
támogatási szerződés másolata
Egyéb
finanszírozási Egyéb finanszírozási dokumentumok
dokumentumok (Szerződés)
Koprodukciós szerződés a Amennyiben
a
produkció
pályázó és projektcég között koprodukcióban valósul meg, a
(Szerződés)
koprodukciós szerződés

xx

x
xx

xx

xx

xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
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Igazolás

Nyilatkozatok

Szerződés

Szerződés

Gyártási terv

Pályázati
anyagok
Filmgyártás
egyéb
Pályázati
anyagok
Pályázati
anyagok
Pályázati
anyagok
Filmiroda

Felhasználási
és Egyéb eredeti dokumentumok,
forgalmazási jog igazolása amelyek hitelt érdemlően igazolják,
(Szerződés)
hogy a pályázó a forgatókönyv, illetve
szinopszis,
filmalkotás
létrehozásához
szükséges
felhasználási jogaival rendelkezik
Az intézmény képviseletére Amennyiben nem a felsőoktatási
jogosult vezető támogató intézmény a pályázó, az intézmény
nyilatkozata (Szerződés)
képviseletére
jogosult
vezető
támogató nyilatkozata (eredeti
dokumentum)
Közreműködőkkel
kötött A filmszerzőkkel és a főbb
végleges
szerződések közreműködőkkel kötött végleges
(Szerződés)
szerződések,
pld.
operatőr,
producer, zeneszerző, hangmérnök,
szereplők stb.
Megfilmesítési szerződések Az
SZFE,
a
rendezők,
(Szerződés)
forgatókönyvírók között létrejött
megfilmesítési szerződések
Gyártási terv (Szerződés)
Véglegesített,
a
filmelőállító,
producer(ek) és a rendező(k) által
aláírt gyártási terv
Megvalósítási
Véglegesített,
a
filmelőállító,
ütemterv (Szerződés)
producer(ek) és a rendező(k) által
aláírt megvalósítási ütemterv
Részletes
stáblista Stáblista, mely a filmek alkotóit,
(Szerződés)
közreműködőit tartalmazza
Szinopszis (Szerződés)
Szinopszis

xx

Treatment (Szerződés)

Treatment

x

Forgatókönyv (Szerződés)

Forgatókönyv

x

Kulturális teszt (Szerződés)

Kulturális teszt (nem kell benyújtani,
amennyiben már benyújtásra került)
Besorolás (nem kell benyújtani,
amennyiben már benyújtásra került)
Cégregisztráció (nem kell újra
benyújtani)
Egyéb dokumentum

x

Filmiroda

Besorolás (Szerződés)

Filmiroda

Cégregisztráció (Szerződés)

Egyéb

Egyéb (Szerződés)

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx

x
x
x

1. táblázat: Az egyes pályázati kategóriákhoz feltöltendő szerződéskötési dokumentumok

Támogatás és Költségvetés menüpont
A „Támogatás és költségvetés” menüpont felépítése azonos az „Adatlap” menüpont „Pénzügyi
információk” fülén megjelenő „Igényelt támogatás és költségvetés” szekció felépítésével, és
megjelenítendő mezőivel Forgatókönyv fejlesztés pályázati kategória esetében. A többi pályázati
kategória esetében a pályázati kategóriának meghatározott mezői jelennek meg.
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A „Támogatás és költségvetés” a szerződésnek megfelelő adatokat tartalmazza, és nem feltétlenül
azonos az „Adatlap” menüpont „Pénzügyi információk” fülén megjelenő „Igényelt támogatás és
költségvetés” adatokkal.
A „Támogatás és költségvetés”, menüpont csak abban az esetben aktív, ha a pályázat állapota
„Kedvezményezett”, „Támogatott”, „Támogatott-Módosítható” vagy „Támogatott-Módosítva”.

52. ábra: A szerződés szerinti támogatás és költségvetési adatok megjelenítése

Finanszírozási terv menüpont
A „Finanszírozási terv” menüpont felépítése azonos az „Adatlap” menüpont „Pénzügyi információk”
fülén megjelenő „Finanszírozási terv” szekció felépítésével, és megjelenítendő mezőivel pályázati
kategóriák szerint.
A „Finanszírozási terv” menüpont csak abban az esetben aktív, ha a pályázat állapota,
„Kedvezményezett”, „Támogatott”, „Támogatott-Módosítható” vagy „Támogatott-Módosítva”.
A „Finanszírozási terv” a szerződésnek megfelelő adatokat tartalmazza, és nem feltétlenül azonos az
„Adatlap” menüpont „Pénzügyi információk” fülén megjelenő „Finanszírozási terv” adatokkal.

51 | O l d a l
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. H-1145 Budapest, Róna
u. 174.

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére

53. ábra: A szerződés szerinti finanszírozási terv megjelenítése

Filmiroda menüpont
A „Filmiroda” menüpont tulajdonképpen egy dokumentumtár, amelyben a Filmirodához kapcsolódó,
adott pályázathoz kapcsolódó dokumentumok találhatók.
A menüpontban egy összefoglaló táblázat található, szűrőkkel. Az adatok táblázatosan jelennek meg,
a táblázatból van lehetőség a feltöltött dokumentum megnyitására is.
A menüpontban az alábbi szűrők jelennek meg, „Keresés” gombbal:
•
•
•
•
•
•

Fájlnév
Dokumentum típus
Filmirodai határozat száma
Filmirodai határozat dátuma
Feltöltötte
Feltöltés dátuma

A szűrők alatti táblázatban jelennek meg az adott produkció adott pályázatához feltöltött filmirodai
dokumentumok, az alábbi oszlopokkal:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fájlnév
Dokumentum típus
Filmirodai határozat száma
Filmirodai határozat dátuma
Összeg
Feltöltötte
Feltöltés dátuma
Műveletek

A Műveletek oszlopban a „Megnyitás”-ra kattintva letöltődik és megnyílik a feltöltött dokumentum.
A Műveletek oszlopban a „Részletek”-re kattintva megtekinthetjük a feltöltéskor megadott adatokat.
A pályázati folyamat során a pályázókezelő szerepkörű felhasználóknak lehetősége van a filmirodai
dokumentumokat az Adatlapon, a Szerződéskötési dokumentáció menüpontban, valamint
„Támogatott” állapottól kezdve a Dokumentumok menüpontban feltölteni. Ezek a „Filmiroda”
dokumentumcsoportba tartozó dokumentumok megjelennek a Filmiroda menüpontban is függetlenül
attól, hogy hol lettek feltöltve.

Szerződésmódosítási kérelem menüpont
A „Szerződésmódosítási kérelem” menüpont a bal oldali menüpontban jelenik meg abban az esetben,
ha aktiválásra került.
A „Szerződésmódosítási kérelem” menüpontra kattintva a felületen megjelenik egy táblázat az eddigi
módosítási kérelmekkel.

54. ábra: A szerződésmódosítási kérelmeket tartalmazó táblázat
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A táblázat oszlopai:
•

Kérelem dátuma

•

Engedélyező neve

•

Engedélyezés dátuma

•

Műveletek (Kiválasztás)

Egy adott kérelemben egy, vagy több kérelemtípus is szerepelhet. A „Megnyitás”
műveletgombra
kattintva minden, adott kérelemhez kapcsolódó kérelemtípus (pl. Munkacím módosítás, A cég
székhelyének, levelezési címének, ügyvezetőjének módosítása, stb.) megjelenik, külön tabon. Ha pl.
két kérelem típus volt egy adott kérelemben, akkor a felületen a Kiválasztás” gombra kattintva két fül
fog megjelenni.
Annak megfelelően, hogy a pályázati adminisztrátor a „Módosítás típusa”-nak mit jelölt be, különböző
adatok szerkesztésére nyílik lehetősége a pályázónak az egyes füleken. Ha pl. az „Elkülönített
bankszámla módosítása” került bejelölésre, mint módosítás típus, akkor csak az ennek megfelelő
mező, azaz az „Elkülönített bankszámla” fog megjelenni módosítható mezőként. Ennek megfelelően a
pályázati adminisztrátor is ezeket az adatokat látja a felületen: az adott kérelemben szereplő minden
módosítás megjelenik, témánként külön lenyíló ablakban az eredeti és módosított értékekkel és
feltöltött dokumentumokkal.

55. ábra: Az egyes kérelmekhez köthető kérelemtípusok külön lenyíló ablakokban tekinthetők meg a
kérelmen belül
Az egyes füleken megjelenő mezők nem csak a „Módosítás típusa”-tól függnek, hanem a pályázati
kategóriától is. Egy határidő módosítási kérelem esetén pl. „a forgatókönyv végleges változatának
leadása a Filmalap felé” kizárólag a „Forgatókönyv fejlesztés” pályázati kategória esetén fog
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megjelenni, mint módosítható határidő, egy „Gyártás előkészítés”, vagy „Filmgyártási pályázat”
esetében nem.
A megjelenő mezők tehát 2 dimenzió mentén kerülnek megjelenítésre:
•

Módosítás típusa

•

Pályázati kategória

Az egyes mezőknél megjelenik az eredeti, módosítani kívánt érték, és megadható az az érték, amire a
pályázó módosította a mező értékét. Amennyiben szükséges, dokumentumok feltöltésére is
lehetősége van a pályázónak, mely megtekinthető ezen a felületen is a Filmalap dolgozói számára.

56. ábra: A pályázó által feltöltött dokumentumok a szerződésmódosítási kérelemben
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Szerződésverziók
A korábbi szerződések adatainak megtekintésére is lehetőséget biztosít a rendszer. A pályázat
fejlécében egy legördülő listában lehet kiválasztani a megtekinteni kívánt szerződésverzióhoz
kapcsolódó adatokat.
•

Az egyes szerződéses verziók (v1, v2, stb.) a „Kedvezményezett”-ből „Támogatott” állapotba
váltáskor jönnek létre.

•

Mindaddig, amíg az állapotváltás nem történik meg (azaz a szerződés aláírása nincs regisztrálva
a rendszerben), addig a „Kedvezményezett” vagy „Támogatott” állapotú pályázat szerződéses
adatain történt változásokat a rendszer az „Aktuális” verzióként menti el a „Mentés” gomb
megnyomását követően.
o

„Kedvezményezett” pályázat esetén ebből az „Aktuális” verzióból lesz a szerződés
aláírásának regisztrálását követően az újabb szerződés verzió (v1, v2, stb.).

o

A „Támogatott” állapotú pályázatokon végzett módosítások is „Aktuális” verzióként
kerülnek elmentésre, melyek a következő szerződéses verzióba (pl. v2, v3) csak akkor
kerülhetnek be, ha megtörténik a „Kedvezményezett”-ből „Támogatott” állapotba
váltás (szerződésmódosítási kérelem segítségével).

•

Alapbeállításként mindig az „Aktuális” verzió adatait mutatja a felhasználói felület.

•

Az „Aktuális” verzióban „Kedvezményezett” és „Támogatott” állapotú pályázat esetében is
lehetőség van az adatok szerkesztésére.

•

A „Szerződéses verzió” legördülő listában az „Aktuális” elem mindig elérhető, akkor is, ha még
nem volt módosítás a szerződéses verzióhoz (pl. v1-hez) képest. Ekkor az „Aktuális” és a „v1”
verzió adattartalma megegyezik.

•

„v1”, „v2”, stb., azaz szerződéses verzió kiválasztásakor nem lehetséges az adatok módosítása
(nincs módosítás gomb), kizárólag az „Aktuális” szerződéses verzióban.

•

A „Szerződéses verzió” legördülő lista mindig megjelenik, de csak azokon az oldalakon aktív,
ahol szerződéses adatot lehet rögzíteni (Szerződés, Támogatás és kifizetés, Finanszírozási terv
menüpont, Projekttársaság, Adatlap).

•

A „Szerződésmódosítási kérelem” menüpontban a Szerződéses verzió legördülő lista inaktív.
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57.
ábra: Módosítás csak az „Aktuális” verzióban lehetséges a pályázati adminisztrátor számára

58. ábra: Az előző verzió (v1) adatai nem módosíthatók a pályázati adminisztrátor számára sem
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Elszámolási jegyzőkönyv történet menüpont
A megvalósítást igazoló dokumentumok alapján a pénzügyi ellenőr szerepkörrel rendelkező
felhasználó elszámolási jegyzőkönyvet készít minden egyes elszámolásról.
A feltöltött elszámolási jegyzőkönyv adatait jeleníti meg az „Elszámolási jegyzőkönyv történet”
menüpontban megjelenő táblázat/táblázatok.
Az „Elszámolási jegyzőkönyv történet” menüpontban csak adatmegjelenítés van, adatbevitelre nincs
lehetőség. A felületen az egyes elszámolásokhoz kapcsolódó véglegesített jegyzőkönyvek adatait
láthatjuk, a véglegesítés sorrendjének megfelelő futó sorszámmal. Az egyes elszámolásokhoz tartozó
jegyzőkönyvek elszámolásonként vannak csoportosítva.

59. ábra: A véglegesített elszámolási jegyzőkönyvek megjelenítése az „Elszámolási jegyzőkönyv
történet” menüpontban
Elszámolásonként a táblázatok oszlopai:
•
•
•
•
•

Sorszám
Fájlnév
Jegyzőkönyv dátum
Esemény
Összeg
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8

Új pályázat indítása

A nyitó oldalon van lehetőség új pályázat rögzítésére az „Új pályázat indítása” gombra kattintással.

60. ábra: Új pályázat indítása
Új pályázat indításakor az alábbi felület jelenik meg:

61. ábra: Új pályázat indítása
Amennyiben a felhasználó több cég nevében is pályázhat, akkor azt, hogy melyik cég nevében pályázik,
a felhasználó az adószámmal tudja megadni a fenti pop-up felületen.
A megadandó adatok:
•

A pályázó magánszemély? [igen/nem választógomb]

•

A pályázó adószámának első 8 karaktere/adóazonosító jele: [szabad szöveges, autocomplete
arra, amit már egyszer beírt a felhasználó]

•

A pályázó neve: [amennyiben a nyilvántartásban szereplő adószám került beírásra,
automatikusan az adószámnak megfelelő cég neve. Ha még nincs ilyen adószám, akkor szabad
szöveges mező]
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•
•

Produkció / film címe: [szabad szöveges mező, autocomplete-tel]
Pályázati kategória [legördülő lista, lehetséges elemei: Forgatókönyv fejlesztés, Gyártás
előkészítés, Filmgyártás, Filmterjesztés/Marketing (filmelőállítók számára), Egyedi]

Az adóazonosító jel elfogadható formátuma 10 karakter hosszú. Az adószám elfogadható formátuma
8 karakter hosszú. Ennek megfelelően az ettől eltérő karakterhossz nem elfogadható formátum, sem
magánszemély, sem cég esetében. Amennyiben a pályázó egy cég (nem magánszemély), akkor csak a
8 karakter hosszú adószám jelent elfogadható formátumot, míg a magánszemély esetében a 8 és a 10
karakterhossz is elfogadott.
Amennyiben a megadott adószám/adóazonosító jel hibás, figyelmeztető üzenetet kapunk a beírást
követően (a mentéstől független külön validáció):

62. ábra: Hibás formátumú adat megadásakor a rendszer üzenetben jelzi a hibát
Az adószám/adóazonosító jel megadása után a rendszer külön validációval ellenőrzi az
adószámot/adóazonosító jelet nemcsak formailag, hanem abból a szempontból is, hogy az adott
adószám/adóazonosító jel szerepel-e már a rendszerben. Ennek függvényében a következő két fejezet
szerinti esetek lehetségesek.

Pályázat indítása a rendszerben még nem szereplő pályázóhoz
Amennyiben a felhasználó az „Új pályázat indítása” megnyomása után olyan pályázó adószámát adja
meg, amely még nem szerepel a nyilvántartásban, akkor a következő felületen rögzíthetők az új
pályázat részletei:

63. ábra: Új pályázat indítása új pályázóhoz
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A „Mentés” gomb megnyomása után a megadott pályázó neve alatt, a megadott címmel, a megadott
pályázati kategóriának megfelelő űrlap jelenik meg.

64. ábra: A pályázat indításakor megjelenő üres űrlap
Mentést követően, azon felül, hogy megjelenik az űrlap, a következők is megtörténnek:
•

az új pályázót elsőként rögzítő felhasználó automatikusan hozzárendelődik a pályázóhoz,
produkcióhoz, pályázathoz,

•

a pályázat új sorként megjelenik a pályázó nyitó oldalán, „Rögzített” állapotban:

65. ábra: A pályázó nyitó oldalán megjelenik az új pályázat, „Rögzített” állapotban
A további felhasználók adott pályázóhoz történő hozzárendelését a pályázati adminisztrátorok végzik
a „Hozzáférési kérelem kezelés” menüpontban.
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Pályázat indítása a rendszerben már szereplő pályázóhoz
A nyilvántartásban egy pályázó akkor szerepel, ha már hoztak létre az adott pályázóhoz pályázatot
(produkciót és pályázati kategóriát). Ez egyben azt is jelenti, hogy az újonnan létrehozandó pályázati
kategória már nem az első pályázata az adott pályázónak. Ezeknél a pályázatoknál a létrehozás feltétele
egy engedély megadása. Az engedélyt – a pályázó megkeresését követően – a pályázati adminisztrátor
adhatja, egy ellenőrző kód generálása segítségével. A kódot a rendszer e-mailben küldi a kérelmező
felhasználó e-mail címére. Amennyiben a pályázónak már van legalább egy pályázata, akkor a
felhasználó számára kizárólag az ellenőrző kód megadásával hozható létre új produkció vagy új
pályázati kategória az adott pályázóhoz.
Amennyiben a felhasználó a nyilvántartásban már szereplő pályázó adószámát adja meg, akkor az
adószám megadása után belső validációval:
•

automatikusan kitöltésre kerül a pályázó neve,

•

a produkció / film címe szabad szöveges mező auto complete-tel, ami lehetővé teszi, hogy már
meglévő produkció címét vagy egy teljesen új produkciót rögzíthessen a felhasználó,

•

a pályázati kategória legördülő listában megjelenik minden választható pályázati kategória,
függetlenül attól, hogy indult-e már abban a kategóriában pályázat az adott produkcióhoz.

66. ábra: A rendszerben már szereplő pályázó estén a pályázatindító felület megjelenése
Mentéskor létrejön a „Rögzített” állapotú pályázat, azonban további adat még nem rögzíthető hozzá.
Mentéskor az új pályázatindításról és az ellenőrző kód szükségességéről felugró üzenetben tájékoztatja
felhasználót a rendszer: „Az új pályázat indításával automatikusan létrejött az Ön ellenőrző kód
kérelme, melynek megadása szükséges a pályázat további adatainak megadásához. A kért kódot a
jogosultságok ellenőrzését követően, várhatóan a következő napokban a regisztrációnál megadott e-
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mail címére küldjük. A kód a nyitó oldalon, a létrehozott pályázat sorában, az „Ellenőrző kód
megadása” gombra kattintva adható meg.”

67. ábra: Az adatok mentése után megjelenő tájékoztató üzenet
A mentéskor létrejövő kérelmet a pályázati adminisztrátorok engedélyezhetik, melynek
eredményeként létrejön az ellenőrző kód. Ezt a kódot rendszer a kérelmező felhasználó e-mail címére
küldi.
Az ellenőrző kód megadásához a nyitó oldalon az „Ellenőrző kód megadása” gombra kattintunk, ekkor
megjelenik egy felugró ablak, amiben megadhatjuk a kapott kódot:

68. ábra: Az ellenőrzó kód megadásához az „Ellenrző kód megadása” linkre kattintunk

63 | O l d a l
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. H-1145 Budapest, Róna
u. 174.

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére

69. ábra: Az ellenőrző kód megadását lehetővé tevő felugró ablak
Amennyiben a megadott ellenőrző kód hibás, erről hibaüzenetben értesíti a rendszer a felhasználót:
„A megadott ellenőrző kód hibás! Kérjük, ellenőrizze a kódot, és próbálja újra!”

70. ábra: Hibás ellenőrző kód esetén megjelenő üzenet
Amennyiben az ellenőrző kód helyes, és az „OK” gombra kattintunk, a rendszer a pályázat űrlapjára
navigál. Ld. „10.1 Pályázat rögzítése”.

Pályázat indítása a rendszerben már szereplő pályázati kategóriához
Ha a pályázó újra be akar adni egy pályázatot ugyanabban a pályázati kategóriában, amelyben már
van egy „Visszavont” vagy „Érvénytelen" pályázata, akkor ezt ugyanúgy megteheti, mintha egy
rendszerben már szereplő pályázóhoz indítana pályázatot. Ezeknél a pályázatoknál is a létrehozás
feltétele egy engedély megadása. Az engedélyt – a pályázó megkeresését követően – a pályázati
adminisztrátor adhatja, egy ellenőrző kód generálása segítségével. A kódot a rendszer e-mailben
küldi a kérelmező felhasználó e-mail címére.
Amennyiben a felhasználó a nyilvántartásban már szereplő pályázó adószámát adja meg, akkor az
adószám megadása után belső validációval:
•

automatikusan kitöltésre kerül a pályázó neve,

•

a produkció / film címe szabad szöveges mező auto complete-tel, ami lehetővé teszi, hogy
már meglévő produkció címét vagy egy teljesen új produkciót rögzíthessen a felhasználó,

•

a pályázati kategória legördülő listában megjelenik minden választható pályázati kategória,
függetlenül attól, hogy indult-e már abban a kategóriában pályázat az adott produkcióhoz
pályázati kategória.
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71. ábra: A rendszerben már szereplő pályázó estén a pályázatindító felület megjelenése
Mentéskor létrejön a „Rögzített” állapotú pályázat, azonban további adat még nem rögzíthető hozzá.
Mentéskor az új pályázatindításról és az ellenőrző kód szükségességéről felugró üzenetben
tájékoztatja felhasználót a rendszer: „Az új pályázat indításával automatikusan létrejött az Ön
ellenőrző kód kérelme, melynek megadása szükséges a pályázat további adatainak megadásához. A
kért kódot a jogosultságok ellenőrzését követően, várhatóan a következő napokban a regisztrációnál
megadott e-mail címére küldjük. A kód a nyitó oldalon, a létrehozott pályázat sorában, az „Ellenőrző
kód megadása” gombra kattintva adható meg.”

72. ábra: Az adatok mentése után megjelenő tájékoztató üzenet
A mentéskor létrejövő kérelem megjelenik a pályázati adminisztrátorok által kezelt „Hozzáférési
kérelmek” menüpontban megjelenő táblázatban, ahol az ellenőrző kódot a kérelem
engedélyezésével automatikusan generálja a rendszer, és e-mailben a kérelmező felhasználó e-mail
címére küldi. Erről részletesen a „Error! Reference source not found. Error! Reference source not
found.” fejezetben olvashat.
Az ellenőrző kód megadásához a nyitó oldalon az „Ellenőrző kód megadása” gombra kattintunk,
ekkor megjelenik egy felugró ablak, amiben megadhatjuk a kapott kódot:
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73. ábra: Az ellenőrző kód megadásához az „Ellenőrző kód megadása” linkre kattintunk

74. ábra: Az ellenőrző kód megadását lehetővé tevő felugró ablak
Amennyiben a megadott ellenőrző kód hibás, erről hibaüzenetben értesíti a rendszer a felhasználót:
„A megadott ellenőrző kód hibás! Kérjük, ellenőrizze a kódot, és próbálja újra!”

75. ábra: Hibás ellenőrző kód esetén megjelenő üzenet
Amennyiben az ellenőrző kód helyes, és az „OK” gombra kattintunk, a rendszer a pályázat űrlapjára
navigál.
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9

Hozzárendelés kérése meglévő pályázathoz

Amennyiben a felhasználó a rendszerben már szereplő olyan produkció adott pályázati
kategóriájához kíván hozzáférni, ami a nyitó oldalán megjelenő táblázatban nem szerepel, de már
létezik, akkor kérelmeznie kell, hogy az adott pályázathoz (pályázati kategóriához) hozzárendeljék.
Adatrögzítés csak abban az esetben lehetséges a felhasználó számára, ha ez a hozzárendelés
megtörténik. A hozzárendelés a pályázóhoz, és a kérelemben szereplő pályázati kategóriához történik.
Ez azt jelenti, hogy a kérelmező felhasználó csak a kérelmében szereplő pályázó adott pályázati
kategória (pályázat) adataihoz kap hozzáférést, ugyanazon pályázó más pályázataihoz nem.
A felhasználó a „Hozzárendelés kérése pályázathoz” gombra kattintással kérheti pályázathoz történő
hozzárendelését:

76. ábra: Hozzárendelés kérése pályázathoz, a nyitó oldalon
Amennyiben a felhasználó adott pályázathoz kér hozzáférést, az alábbi adatokat kell megadnia:
•

A pályázó magánszemély? [igen/nem választógomb]

•

A pályázó adószámának első 8 karaktere/adóazonosító jele: [szabad szöveges]

•

A pályázó neve: [automatikusan az adószámnak megfelelő cég neve jelenik meg]

•

Produkció / film címe: [az adott pályázóhoz tartozó produkciók listája]

•

Pályázati kategória [legördülő lista, lehetséges elemei az adott produkcióhoz tartozó pályázati
kategóriák]
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77. ábra: Hozzáférés kérése
Az adószám megadását követően ellenőrzésre kerül, hogy a megadott adószám / adóazonosító jel
•

formátuma megfelelő-e

78. ábra: Hibás formátumú adat megadásakor a rendszer üzenetben jelzi a hibát
•

szerepel-e a rendszerben:
o

amennyiben nem, a rendszer hibaüzenetben jelzi ezt: „A megadott adószámmal
pályázó még nem szerepel a rendszerben. Kérjük, ellenőrizze az adószámot! Új pályázó
esetében nem szükséges a hozzárendelés kérése. Ebben az esetben válassza az „Új
pályázat indítása” gombot a főoldalon.”

79. ábra: Ha a megadott adószám formátuma helyes, de még nem szerepel a rendszerben, akkor a
felhasználó hibaüzenetet kap
68 | O l d a l
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. H-1145 Budapest, Róna
u. 174.

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére
o

amennyiben a megadott adószám szerepel a rendszerben, megjelenítésre kerül a
pályázó neve, és a további adatok megadhatók:
▪

Produkció/film címe: a pályázóhoz kapcsolódó produkciók listája (legördülő
lista).

▪

Pályázati kategória: az összes, produkcióhoz létrehozott pályázati kategória
(legördülő lista).

80. ábra: A rendszerben már szereplő adószám megadása esetén a beviteli felület megjelenése
•

van-e már a Pályázónak hozzáférése a pályázathoz
o

Hozzáférés kérése gombra kattintva azok a pályázatok jönnek le a legördülő listában,
amelyekhez a felhasználónak még nincs hozzáférése (Produkció/film címe mellett
zárójelben megjelenik a Pályázati azonosító is).

o

Amennyiben a Pályázó olyan pályázathoz kérne hozzáférést, amelyhez már van függő
hozzáférése, akkor egy felugró ablakban a rendszer hibaüzenet ad.

81. ábra: Ha olyan pályázathoz kér hozzáférést a felhasználó, amelyhez már van függő hozzáférése,
akkor a rendszer üzenetben jelzi a hibát
Amennyiben a felhasználó megadta az adatokat, és a „Hozzáférés kérése” gombra kattint, akkor
•

a megadott adatokat tartalmazó hozzáférési kérelem létrejön a rendszerben, és

•

a rendszer automatikus értesítést küld a pályázati adminisztrátor szerepkörrel rendelkező
felhasználónak a kérelemről.
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A sikeres kérelemküldésről a rendszer újabb üzenetben értesíti a felhasználót:

82. ábra: A sikeres kérelemküldésről tájkoztató üzenet

A hozzárendelést követően a pályázó hozzáférést kap az adott pályázat adataihoz, külön ellenőrző
kód megadása nem szükséges.
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10 Pályázati folyamat
A következő fejezetekben ismertetjük a pályázati folyamat lehetséges állomásait (állapotait).
A pályázat lehetséges állapotait a Melléklet „11.1 Állapotábra” fejezetében található állapotábra
segítségével könnyen áttekinthetjük a pályázati folyamatban.

Pályázat rögzítése
Miután a felhasználó
•

sikeresen belépett a rendszerbe,

•

kiválasztotta, mely pályázó nevében szeretne adatokat rögzíteni

•

mely filmhez/projekthez szeretne adatokat rögzíteni

•

milyen pályázatot (pályázati kategóriát) kíván rögzíteni, és

•

ehhez minden jogosultsággal rendelkezik,

akkor megjelenik az adott pályázati kategóriának megfelelő űrlap (a pályázati kategóriának megfelelő
aktív/inaktív szekciókkal) az „Adatlap” menüpontban.
A pályázati anyagok egy része kitöltendő űrlap, a másik része csatolandó dokumentum. Ezeknek az
anyagoknak a feltöltésére a rendszer webes felületén van lehetőség, az „Adatlap” menüpontban.
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83. ábra: Új pályázati kategória rögzítését lehetővé tevő felület
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A felhasználói felületen megjelenik minden olyan pályázati kategória, ami az adott projektnél rögzítve
lett a rendszerben, és van hozzá jogosultságunk.

84. ábra: Megjelenik minden, az adott filmhez/projekthez kapcsolódó pályázat (pályzati kategória)
Az adatokat minden pályázati kategória esetében (pl. forgatókönyv fejlesztés, gyártás előkészítés, stb.)
a különböző tartalom füleken lehet megadni:
•

Alapadatok

•

Jogok

•

Alkotók

•

Pályázati anyagok

•

Pénzügyi információk (igényelt támogatás, finanszírozási terv)

•

Nyilatkozatok

A „Mentés” gombbal az összes bevitt adat elmentésre kerül, nem csak annak a fülnek az adatai,
amelyiken a „Mentés” gomb megnyomásra került.
Az adatlapon az Alapadatok fülön utoljára megadott címadatok a következő pályázati kategóriára is
öröklődnek. Ezek a mezők szerkeszthetőek lesznek, csak alapbeállításként megjelenik bennük a
korábban bevitt érték.
A felhasználó a „Mentés” vagy „Mégse” gomb megnyomása nélkül nem tud más menüpontba
navigálni, mert szerkesztő nézetben a menüpontok nem aktívak. Ha a böngésző „Vissza” gombjára
kattint, akkor a böngészőtől függő üzenetben kap figyelmeztető üzenetet, hogy biztosan elhagyja-e a
lapot. Ha a lapot elhagyja, az adatok nem kerülnek mentésre.
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85. ábra: Figyelmeztető üzenet az oldal elhagyásáról Firefox-ban
A következő fejezetekben az egyes adatcsoportokat megjelenítő felületek képe látható, áttekintés
jelleggel.
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10.1.1 Alapadatok
A felület a következő:

86. ábra: Az alapadatok megadására lehetőséget biztosító felhasználói felület – szerkesztő mód
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Az adatlap „Alapadatok” fülön megadandó adatokra vonatkozó szabályok:
Amennyiben az Alapadatok fülön megadott cégjegyzékszám, adószám vagy irányítószám formátuma
hibás, hibaüzenetet ad a rendszer.
Ha a pályázati kategória „Egyedi”, akkor a felületen egy plusz mező jelenik meg: „Egyedi pályázat
típusa”. A legördülő listából kiválasztott típus meghatározza a "Pénzügyi információk" fülön megjelenő
"Költségvetés" és "Finanszírozási terv" sorait.

10.1.2 Jogok
A felület a következő:

87. ábra: A jogok megadására lehetőséget biztosító felhasználói felület – szerkesztő mód
Az adatlap „Jogok” fülön megadandó adatokra vonatkozó szabályok:
A „Jogok” fülön a „Jog vagy opció lejárata” dátum nem lehet korábbi, mint a pályázat véglegesítésétől
számított 2 év. Ha a dátum nem megfelelő, akkor véglegesítéskor hibaüzenet ad a rendszer: "A Jog
vagy opció lejárata nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásától számított 2 év."
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10.1.3 Alkotók
A Forgatókönyvíró, Producer és Rendező esetében több alkotó, és az alkotókhoz tartozó adat adatható
meg. Az alkotók rövid szakmai életrajzát és referenciáit tartalmazó dokumentum feltöltése a Pályázati
anyagok fülön lehetséges.
Amennyiben az Alkotók fülön megadott telefonszám vagy e-mail cím formátuma hibás, hibaüzenetet
ad a rendszer.
Forgatókönyv fejlesztés, Gyártás előkészítés, Filmgyártás valamint Filmterjesztés és Marketing
pályázatoknál az Alkotók fülön, amennyiben a Forgatókönyv, Producer vagy Rendező adatainál az egyik

77 | O l d a l
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. H-1145 Budapest, Róna
u. 174.

Pályázatkezelő és – nyilvántartó rendszer
felhasználói kézikönyv – Pályázók részére
mező ki van töltve, abban az esetben az összes többi mezőt is ki kell tölteni, különben a pályázat nem
véglegesíthető.

88. ábra: Az alkotók anyagaihoz több fájl feltöltése lehetséges
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10.1.4 Pályázati anyagok
A felület a következő:

89. ábra: A pályázati anyagok megadására lehetőséget biztosító felhasználói felület – szerkesztő mód
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Az egyes pályázati anyagokhoz lehetőség van több fájlt is feltölteni. Amennyiben egy pályázati
anyaghoz csak egy fájl tölthető fel és szeretnénk egy másik fájlt feltölteni, akkor a korábbi fájl törlése
szükséges ahhoz, hogy egy másik fájlt feltölthessünk.

90. ábra: Egyes pályázati anyagokhoz több fájl tölthető fel
Amennyiben a pályázat beadását követően, egy későbbi pályázati szakaszban szükségessé válik egy, az
Adatlapon egy példányban feltölthető dokumentum feltöltése (pl. új Forgatókönyv változat szükséges
a szerződés megkötéséhez), akkor azt a pályázati adminisztrátorok feltölthetik a Dokumentumok
menüpontban. Így a pályázati anyagként beadott eredeti forgatókönyv, és a szerződött új
Forgatókönyv változat is megtalálható a rendszerben, annak ellenére, hogy a pályázat beadásakor, az
Adatlapon csak egyetlen forgatókönyvet lehetett rögzíteni.
A pályázó a regisztrációtól kezdve elmentheti a dokumentumait a felületen, véglegesítés nélkül is. Amíg
nincs véglegesítve, addig csak a címe azonosítja a pályázónak a pályázatot, amelynek az állapota
„Rögzített”. Ez a felületen is megjelenik:
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91. ábra: Amíg a pályázat nincs véglegesítve, addig állapota „Rögzített”
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10.1.5 Pénzügyi információk
A felület a következő:

92. ábra: Pályázati felület: Pénzügyi információk
Az adatlap „Pénzügyi információk” fülön megadandó adatokra vonatkozó szabályok:
A „Pénzügyi információk” fülön az „Igényelt támogatás összege” automatikusan megjelenik a
Finanszírozási terv "MNF támogatás (pénzbeni)” sorában, nem szerkeszthető módon.
A „Pénzügyi információk” fülön a következő vizsgálatokat hajtja végre a rendszer:
•

az Adatlap „Pénzügyi információk” fülön megadható összegek értéke nem lehet negatív, illetve
nem lehet 2 milliárdnál nagyobb.

•

a Költségvetés összegének és a Finanszírozási terv „Összesen” sorának egyenlőnek kell lennie.
Ha nem egyelőek, akkor a felhasználó hibaüzenetet kap: "A költségvetés összegének és a
Finanszírozási terv "Összesen" sorának egyenlőnek kell lennie".
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•

az "Igényelt támogatás" mező értéke nem lehet nagyobb, mint a "A támogatási cél
megvalósulásának költségvetése (Ft)" mező értéke, ha mégis nagyobb lenne az igényelt
támogatás, mint a költségvetés, akkor nincs lehetőség az adatlapot elmenteni, és hibaüzenetet
ad a rendszer: "Az Igényelt támogatás összege nem lehet nagyobb, mint a támogatási cél
megvalósulásának költségvetése összege.

•

Amennyiben a pályázati kategória „Eseti”, akkor a „Pénzügyi információk” fülön megjelenő
sorokat egymás után kell kitölteni. Amennyiben két kitöltött sor között egy üres sor van, akkor
hibaüzenetet ad a rendszer: Kérjük, a sorokat kihagyás nélkül töltse ki!

•

„Egyedi” pályázat esetén a „Pénzügyi információk” fülön, „Finanszírozási terv” szekcióban, ha
nincs bejelölve, a „Nyilatkozom, hogy a támogatási összeget de minimis támogatásként kérem”
jelölőnégyzet, és az Önrész értéke nem éri el a költségvetés 20%-át, akkor "Mentést"-t
követően hibaüzenet ad a rendszer: "Az önrésznek a költségvetés minimum 20%-ának kell
lennie!"

10.1.6 Nyilatkozatok
A „Nyilatkozatok” fülről letölthetők a nyilatkozatok mintái, ezen felül informálja a pályázót az adott
pályázathoz papír alapon beküldendő dokumentumokról, a „Pályázat mellékletei” linken, letölthető
PDF dokumentum formájában.

93. ábra: Pályázati felület: Nyilatkozatok

Pályázat véglegesítése (Online beadása)
A pályázatot véglegesíteni kell a „Véglegesítés” gomb megnyomásával. A „Véglegesítés” gomb akkor
aktív, ha a pályázat „Rögzített” illetve „Módosított” állapotú, és megtekintő nézetben látjuk a felületet.
Szerkesztő nézetben véglegesítés nem lehetséges, először menteni kell a felületen.
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A pályázat csak véglegesítés után jelenik meg az MNF rendszerében.

94. ábra: A „Véglegesítés” gomb
A „Véglegesítés” gomb megnyomásakor a rendszer megerősítő üzenetet kér: „Valóban véglegesíteni
kívánja a pályázatát? Véglegesítést követően a pályázat adatai nem módosíthatók.”
A „Véglegesítés” gomb megnyomásával a pályázat „Online beküldött” állapotba kerül. Ezután a pályázó
nem tud a pályázathoz további adatokat, dokumentumokat rögzíteni az Adatlapon.

95. ábra: Véglegesítést követően a pályázat állapota „Online beküldött”
A pályázat véglegesítéskor kap egy ún. pályázati azonosító számot, mellyel a pályázat ezután
egyértelműen azonosítható. A pályázatot emellett a címe is egyértelműen azonosítja. Amennyiben a
pályázatot újra be kell adni, akkor új azonosítót kap. A pályázat azonosító száma a felületen is
megjelenik, az „Adatlap” menüpontban az alapadatok között.
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Véglegesítést követően a pályázó automatikus értesítést kap pályázatának véglegesítéséről.
A „Pályázati anyagok” közé véglegesítést követően csak külön kérvénnyel lehet új dokumentumot
feltölteni. Ez „Módosítás alatt” állapotot igényel, melyet a pályázó számára a pályázati adminisztrátor
adhat. A pályázathoz feltöltött dokumentumokat a pályázó véglegesítés után olvasási joggal tudja
megnézni a „Pályázati anyagok” és a „Dokumentumok” fül alatt letöltést követően.

Pályázat iktatása
A pályázónak a pályázatot a Véglegesítést követő 5 napon belül papíron is be kell nyújtania.
Amennyiben minden szükséges dokumentum megvan, akkor a pályázatot iktatják, és a rendszerben a
pályázat „Iktatott” állapotba kerül. (Csak a hiánytalanul benyújtott pályázatokat iktatják.)
Az „Iktatott” állapotú pályázat a pályázatkezelő, vagy pályázati megbízott szerepkörrel rendelkező
felhasználó számára nem módosítható, csak olvasható.

Pályázat érvénytelenítése
A pályázónak a pályázatot a Véglegesítést követő 5 napon belül papíron is be kell nyújtania.
Iktatás előtt ellenőrzik, hogy minden szükséges dokumentumot beadtak-e a pályázathoz. A pályázat
egésze „Érvénytelen”, ha bármilyen előírt dokumentum hiányzik.
Érvénytelenítést követően a pályázat állapota „Érvénytelen”.
Az „Érvénytelen” állapotú pályázat a pályázatkezelő, vagy pályázati megbízott szerepkörrel rendelkező
felhasználó számára nem módosítható, csak olvasható.

Pályázat felfüggesztése
Amennyiben az „Online beküldött” állapotú pályázatot valamilyen okból a Filmalap felfüggeszti, akkor
a pályázat állapota „Felfüggesztve” állapotra vált.
A „Felfüggesztve” állapotú pályázat a pályázatkezelő, vagy pályázati megbízott szerepkörrel rendelkező
felhasználó számára nem módosítható, csak olvasható.
Amennyiben a pályázat felfüggesztése véget ér, és a pályázatot iktatják, akkor a pályázat állapota
”Iktatott”.

Pályázat visszavonása
Mindaddig, amíg bizottsági döntés nem születik egy adott pályázatról (amíg a pályázat „DB döntés
alatt” státuszba nem kerül), a pályázónak lehetősége van az Online beküldött pályázatát postai
levélben visszavonni.
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A rendszerben a pályázat visszavonását a pályázati adminisztrátor szerepkörrel rendelkező
felhasználók tehetik meg a pályázó iktatott visszavonó levele alapján. Ennek eredményeként a pályázat
„Visszavont” állapotba kerül.
A „Visszavont” állapotú pályázat a pályázatkezelő, vagy pályázati megbízott szerepkörrel rendelkező
felhasználó számára nem módosítható, csak olvasható.

Módosítás lehetővé tétele a pályázó számára
Miután a pályázatot a felhasználó véglegesíti a rendszerben, az adatok már csak a Filmalaphoz
beküldött kérelem alapján módosíthatók.
Mindaddig, amíg bizottsági döntés nem születik egy adott pályázatról (amíg a pályázat „DB döntés
alatt” státuszba nem kerül), a pályázónak lehetősége van módosító lap beküldésére.
Az iktatott módosító lap alapján a pályázati adminisztrátor módosíthatóvá teheti a pályázatot a pályázó
számára. Az így „Módosítás alatt” állapotúra változott pályázatot a Pályázó módosíthatja, mintha a
„Rögzített” állapotban lenne:
•
•
•
•

az „Adatok módosítása” gomb aktív, erre kattintva nyílik meg a pályázat szerkesztő nézetben
az adatok Mentése szükséges a Véglegesítés előtt. A Mentést követően a pályázat állapota
„Módosított”.
„Módosított” állapotú pályázat esetén a Véglegesítés gomb ismét aktív.
Véglegesítés után a pályázat állapota „Online beküldött”.

Az újra véglegesített Online beküldött pályázat új azonosítót kap.
FIGYELEM! A véglegesítés (Online beadás) a módosított pályázatok esetében is szükséges, nem csak a
teljesen új pályázatok esetében!

Pályázat formai ellenőrzése
Az iktatott pályázatok formailag is ellenőrzésre kerülnek.
Formai ellenőrzéskor a csatolt dokumentumokat egyenként ellenőrizik.
Amennyiben hiányosság/formai hiba merül fel egy adott dokumentumnál, akkor ahhoz a
dokumentumhoz indoklást adnak a nem megfelelőségről. Ekkor hiánypótlás szükséges, és az egész
pályázat „Hiánypótlás alatt” állapotba kerül.
Amennyiben minden szükséges dokumentum formailag is megfelelő, azaz hiánypótlás nem szükséges,
és a jogi megfelelőség is rendben van, akkor a pályázat egésze kap egy státuszt („DB előkészítés alatt”),
mely jelzi, hogy a pályázat a „bizottsági döntés előkészítés” fázisba került. A „DB előkészítés alatt”
státuszt a pályázat csak akkor kaphatja meg, ha abban minden dokumentum, és a jogi megfelelőség is
rendben van.
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96. ábra: A formai ellenőrzésen sikeresen átesett pályázatok „DB előkészítés alatt” állapotba kerülnek
A „Hiánypótlás alatt” állapotú pályázatok a „Pályázatok” menüpont táblázatában pirossal írva jelennek
meg (a pályázat egész sora).

97. ábra: A „Hiánypótlás alatt” állapotú pályázatok a „Pályázatok” menüpont táblázatában pirossal
írva jelennek meg
Amennyiben hiánypótlás szükséges,
• a pályázat egésze „Hiánypótlás alatt” állapotba kerül. (Csak „Iktatott” állapotú pályázatok
kerülhetnek „Hiánypótlás alatt” állapotba. Hiánypótlás mindig tartalmi probléma esetén fordul
elő (pl. formai hiba, dátum, stb.)).
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•

Hiánypótlási értesítés kiküldése után a pályázó válasz e-mailben jelzi annak kézhezvételét. A
kézhezvételtől számított 15 naptári napig lehet a hiánypótlást teljesíteni. Ha ez nem teljesül, a
pályázatot a pályázati adminisztrátor érvényteleníti.

Hiánypótlás ellenőrzése
A formai ellenőrzésen átesett pályázatok vagy „Hiánypótlás alatt” vagy „DB előkészítés alatt” állapotba
kerülnek annak megfelelően, hogy volt-e hiányosság a pályázatban, vagy sem.
Azok a pályázatok, amelyeknél hiányosságot regisztráltak a rendszerben, „Hiánypótlás alatt” állapotba
kerültek, és ezeknél szükséges a formai ellenőrzést újra elvégezni a hiánypótolt dokumentumok
tekintetében.
A „Hiánypótlás ellenőrzése” funkció tulajdonképpen a korábbi formai ellenőrzés folytatása abban az
értelemben, hogy a hiánypótlandóként megjelölt tételek „Megfelelő”-ként való regisztrálása lehetővé
válik a pályázati adminisztrátorok számára. Természetesen előfordulhat, hogy még mindig hiányzik
valami egy beküldött dokumentumról, ekkor az egész pályázat állapota - „Hiánypótlás alatt” marad.
A két lehetséges út tehát:
•

a hiánypótlással minden dokumentum rendben, ennek a regisztrálásával mentést követően a
pályázat egészének állapota „DB előkészítés alatt”-ra vált

•

a hiánypótlás még nem teljes, ekkor a pályázat továbbra is „Hiánypótlás alatt” marad. Szükség
esetén a pályázat érvényteleníthető.

Vélemények
A formai ellenőrzésen sikeresen átesett pályázatok „DB előkészítés alatt” állapotba kerülnek.
Az előkészítés három részből áll, melyek párhuzamosan is folyhatnak:
•

(forgatókönyv) fejlesztői véleményezés

•

filmszakmai (és pénzügyi) véleményezés

•

jogi véleményezés

Amennyiben a jogi, filmszakmai és pénzügyi, és forgatókönyv fejlesztői vélemény is véglegesítésre
kerül, a pályázati adminisztrátor regisztrálja a rendszerben a vélemények elkészültét. Ezt követően a
pályázat állapota „DB döntés alatt” állapotra vált.

Bizottsági döntések
Bizottsági döntésre előkészítésre az online beadást (véglegesítést) követő 60 nap áll rendelkezésre, de
bizonyos esetekben van lehetőség határidő hosszabbításra.
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Amennyiben valamilyen okból a pályázat felfüggesztésre kerül („Felfüggesztve” állapot), akkor a
döntésre rendelkezésre álló 60 nap számítása a felfüggesztés idejére szintén szünetel, és csak akkor
folytatódik, amikor a pályázat állapota „Iktatott”-ra vált.
A döntés lehet:
•

jóváhagyás, azaz a támogatásról szóló döntés
o

a pályázott összegben → ekkor a pályázat állapota „Kedvezményezett” → pályázó
értesítése → a szerződés MNF általi aláírása után „Támogatott”.

o

a pályázott összegnél kisebb értékben → ekkor a pályázat állapota „Módosítás esetén
jóváhagyható” → pályázó értesítése. Amennyiben a módosított költségvetést és a
szerződést aláírva visszaküldi a pályázó, akkor a pályázat állapota „Kedvezményezett”,
majd a szerződés MNF általi aláírása után „Támogatott”.

•

elutasítás, ekkor a pályázat állapota „Elutasított”

•

halasztás. Ekkor a pályázat állapota „Halasztott”. A pályázat ez után újra DB döntésre küldhető.

Szerződéskötés
A pályázónak a döntésről szóló e-mail visszaigazolása után 30 napja van a szerződés megkötésére.
Amennyiben a szerződést aláírják a meghatározott időn belül, a pályázatot „Támogatott”-ként
regisztrálják a rendszerben.
Az állapotváltáskor a pályázó automatikus e-mail értesítést kap pályázatának támogatottá válásáról. A
„Támogatott” állapotú pályázat a pályázatkezelő vagy pályázati megbízott számára csak olvasható. Ez
alól kivételt képez a „Dokumentumok” menüpont, ahova a meghatározott dokumentumcsoportokba,
a meghatározott dokumentumokat feltöltheti.

Pályázat meghiúsulása
Amennyiben a pályázó nem küldi vissza az aláírt szerződést a meghatározott időn belül, a pályázatot a
meghiúsultként rögzítik a rendszerben („Meghiúsult” állapotba kerül).
Az „Meghiúsult” állapotú pályázat a pályázatkezelő, vagy pályázati megbízott szerepkörrel rendelkező
felhasználó számára nem módosítható, csak olvasható.
A kedvezményezett pályázat meghiúsulásáról a pályázó automatikus e-mail értesítést kap.

Kedvezményezett pályázat visszavonása
Amennyiben a Filmalap a támogató DB döntés után mégis visszavonja a támogatását, vagy a Pályázó
lemond a támogatási összegről valamilyen okból, akkor a kedvező DB döntés ellenére a pályázat a
végéhez ér, a pályázat állapota „Kedvezményezett-visszavont”-ra vált.
A „Kedvezményezett-visszavont” állapotú pályázat a pályázatkezelő, vagy pályázati megbízott
szerepkörrel rendelkező felhasználó számára nem módosítható, csak olvasható.
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Amikor a pályázat állapota „Kedvezményezett-visszavont”-ra vált, akkor a pályázó automatikus
értesítést kap a pályázat visszavonásáról.

Szerződésmódosítási kérelem beadása
Amennyiben valamilyen szerződéses feltételt a Támogatott (pályázó) nem tud teljesíteni, akkor a
pályázó számára lehetőség van szerződésmódosítási kérelmet benyújtani „Támogatott” állapotú
pályázat esetén. A postai úton beküldött szerződésmódosítási kérelem alapján a pályázati
adminisztrátor a „Támogatott” állapotú pályázatok esetében lehetővé teheti a „Szerződésmódosítási
kérelem” menüpont elérését a pályázó számára.
Ezt követően a pályázat „Támogatott-Módosítható”-ra vált, és a felhasználói felületén új
menüpontként megjelenik a „Szerződésmódosítási kérelem”. A pályázó számára kizárólag a
„Dokumentumok” menüpont és a „Szerződésmódosítási kérelem” menüpont szerkeszthető, viszont a
számára korábban elérhető menüpontok változatlanul megtekinthetők. A kérelem elektronikus
beadásának lehetőségéről a pályázó automatikus e-mail értesítést kap.
A „Szerződésmódosítási kérelem” menüpontra kattintva a felületen megjelenik egy táblázat az eddigi
módosítási kérelmekkel, az egyes kérelmekhez kacsolódó tabokon pedig a módosítható mezők, illetve
a feltöltendő dokumentumok.

98. ábra: Szerződésmódosítási kérelem
A táblázat oszlopai:
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•

Kérelem dátuma

•

Engedélyező neve

•

Engedélyezés dátuma

•

Műveletek (Kiválasztás)

Egy adott kérelemben egy, vagy több kérelemtípus is szerepelhet. A „Kiválasztás” műveletgombra
kattintva minden, adott kérelemhez kapcsolódó kérelemtípus megjelenik, külön tabon. Ha pl. két
kérelem típus volt egy adott kérelemben, akkor a felületen a „Kiválasztás” gombra kattintva két fül fog
megjelenni.
Annak megfelelően, hogy a pályázati adminisztrátor a „Módosítás típusa”-nak mit jelölt be, különböző
adatok szerkesztésére nyílik lehetősége a pályázónak az egyes füleken. Ha pl. az „Elkülönített
bankszámla módosítása” került bejelölésre, mint módosítás típus, akkor csak az ennek megfelelő
mező, azaz az „Elkülönített bankszámla” fog megjelenni módosítható mezőként.
Az egyes füleken megjelenő mezők nem csak a „Módosítás típusa”-tól függnek, hanem a pályázati
kategóriától is. Egy határidő módosítási kérelem esetén pl. „a forgatókönyv végleges változatának
leadása a Filmalap felé” kizárólag a „Forgatókönyv fejlesztés” pályázati kategória esetén fog
megjelenni, mint módosítható határidő, egy „Gyártás előkészítés”, vagy „Filmgyártási pályázat”
esetében nem.
A megjelenő mezők tehát 2 dimenzió mentén kerülnek megjelenítésre:
•

Módosítás típusa

•

Pályázati kategória

Az egyes mezőknél megjelenik az eredeti, módosítani kívánt érték, és megadható az az érték, amire a
pályázó módosítani kívánja a mező értékét.
A feltöltendő dokumentumok szekcióban nyílik lehetőség a szükséges dokumentumok feltöltésére.
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99. ábra: A pályázó által feltöltött dokumentumok a szerződésmódosítási kérelemben
Amennyiben a szerkeszthető kérelem adatait nem kívánjuk elmenteni, a „Mégse” gombra kattintunk.
Ekkor megerősítő üzenetet kér a rendszer:

100. ábra: Megerősítő üzenet a kérelem adatok törlése előtt
Miután a pályázó megadta a módosítani kívánt adatokat, a kérelmet véglegesíteni kell, a „Véglegesítés”
gomb megnyomásával.
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101. ábra: A kérelem csak véglegesítést követően érvényes
Mielőtt a kérelem véglegesítésre kerül, a rendszer újra megerősítő üzenetet kér:

102. ábra: A véglegesítést megelőző megerősítő üzenet
A kérelem véglegesítését követően a pályázat állapota „Támogatott-Módosítva” lesz, és a pályázó
számára csak megtekintő nézetben érhető el.
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103. ábra: A „Szerződésmódosítási kérelem” véglegeseítést követően megtekintő nézetben látszik
Amennyiben pályázati adminisztrátor ellenőrzése alapján a szerződésmódosítási kérelem megfelelő,
akkor a pályázatot DB döntésre kell küldeni.
A szerződésmódosítási kérelem és az azzal kapcsolatos döntés után a szerződéses adatokat a pályázati
adminisztrátorok módosíthatják.
Az új szerződéses adatok mellett a korábbi szerződések adatainak megtekintésére is lehetőséget
biztosít a rendszer. A pályázat fejlécében egy legördülő listában lehet kiválasztani a megtekinteni kívánt
szerződésverzióhoz kapcsolódó adatokat.
•

Az egyes szerződéses verziók (v1, v2, stb.) a „Kedvezményezett”-ből „Támogatott” állapotba
váltáskor jönnek létre.

•

Mindaddig, amíg az állapotváltás nem történik meg (azaz a szerződés aláírása nincs regisztrálva
a rendszerben), addig a „Kedvezményezett” vagy „Támogatott” állapotú pályázat szerződéses
adatain történt változásokat a rendszer az „Aktuális” verzióként menti el.

•

o

„Kedvezményezett” pályázat esetén ebből az „Aktuális” verzióból lesz a szerződés
aláírásának regisztrálását követően az újabb szerződés verzió (v1, v2, stb.).

o

A „Támogatott” állapotú pályázatokon végzett módosítások is „Aktuális” verzióként
kerülnek elmentésre, melyek a következő szerződéses verzióba (pl. v2, v3) csak akkor
kerülhetnek be, ha megtörténik a „Kedvezményezett”-ből „Támogatott” állapotba
váltás (szerződésmódosítási kérelem segítségével).

Alapbeállításként mindig az „Aktuális” verzió adatait mutatja a felhasználói felület.
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•

A „Szerződéses verzió” legördülő listában az „Aktuális” elem mindig elérhető, akkor is, ha még
nem volt módosítás a szerződéses verzióhoz (pl. v1-hez) képest. Ekkor az „Aktuális” és a „v1”
verzió adattartalma megegyezik.

Szerződés lezárása
Amennyiben a projekt a végéhez ért, és a Támogatott minden ezt igazoló dokumentumot eljuttatott a
Filmalaphoz, erről záró jegyzőkönyv készül. A záró jegyzőkönyvben értékelik a projektet pénzügyileg
és szakmailag (adatok a Forrásból, napi dispo (előirányzat a nap elején) és napi jelentésekből (a nap
végén)). A záró jegyzőkönyv minden esetben a DB elé kerül. A záró jegyzőkönyv elfogadásának
feltétele, hogy a Támogatott a pályázatban szereplő minden vállalásának eleget tegyen.
A szerződés lezárásáról a pályázó automatikus e-mail értesítést kap.
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11 Mellékletek
Állapotábra
Pályázat állapotai
Módosított

Módosító lap

Módosítás alatt

Halasztott

Visszavont
Rögzített

Online beküldött
Elutasított

Érvénytelen

DB előkészítés
alatt (Érvényes)

Iktatott

Felfüggesztve

DB döntés alatt

Módosítás esetén
jóváhagyható

Kedvezményezett

Hiánypótlás alatt

TámogatottMódosítva

Támogatott

Lezárt

TámogatottMódosítható

Meghiúsult

KedvezményezettVisszavont
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Funkciótérkép
A funkciótérkép a Pályázatkezelő és –nyilvántartó rendszerben elérhető funkciókat (menüpontokat,
almenüpontokat, tartalmakat) foglalja össze:
•

Pályázatok – táblázat (nyitó oldal)

•

Pályázat részletek
o Adatlap
▪ Alapadatok
▪ Jogok
▪ Alkotók
▪ Pályázati anyagok
▪ Pénzügyi információk
▪ Nyilatkozatok
o Projekttársaság
o Szerződés
▪ Alapadatok
▪ Támogatás és kifizetés
▪ Határidők
▪ Felhasználói jogok
o Dokumentumok
o Szerződéskötési dokumentáció
o Támogatás és költségvetés
o Finanszírozási terv
o Filmiroda
o Szerződésmódosítási kérelem
o Elszámolási jegyzőkönyv történet
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