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A tömegtájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2014/83., 2015/58. és 2016/12. – hiteles értelmezés szám), A csekély összegű támogatás 

(DE MINIMIS támogatás) odaítélésének szabályairól és feltételeiről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2021/23. szám), A tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló 

projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/16. és 

2017/8. szám), Topolya község Statútumának 64. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. 

szám), Topolya 2023. évi községi költségvetéséről szóló határozat (Topolya  Község Hivatalos  Lapja,  

2022/40.  szám) és a Tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektek csekély összegű 

támogatásának odaítéléséről szóló határozat (száma: 453-10/2023-V, kelt: 2023.01.26-án) alapján, 

Topolya Község Elnöke kiírja az alábbi 

 

P Á L Y Á Z A T O T 

a tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektek  

2023. évi társtámogatására 

 

 

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE 

 

А Tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektek csekély összegű 

támogatásának odaítéléséről szóló 453-10/2023-V számú, 2023.01.26-ai határozata alapján 

14.000.000,00 dinár összeget szánunk a tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektek 

társtámogatására vonatkozó pályázatra (a továbbiakban: pályázat). 

A pályázat rendeltetése: Topolya község polgárai közérdekének megvalósítása a 

tömegtájékoztatás területén, a médiapluralizmus fejlesztése, programtartalmak bevezetése, feljavítása 

vagy kiszélesítése az újságokban vagy az elektronikus sajtóban, ideértvén a weboldalakat is, mégpedig 

a Topolya község területén hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveken is, mely tartalmak 

hozzájárulnak Topolya község valamennyi polgárának valóságos, részrehajlás nélküli, idejében történő 

és teljes tájékoztatásához; az emberi jogok és a demokrácia védelme és fejlesztése, a jogállam és a 

szociálisan érzékeny társadalom előmozdítása; a rokkant személyek és egyéb kisebbségi csoportokhoz 

tartozó személyek tájékoztatása minőségének javítása; a szabad személyiségfejlődéshez, s a gyermek- 

és ifjúságvédelemhez, a művelődési és művészeti alkotókészség fejlesztéséhez; az oktatás 

fejlesztéséhez, ideértvén a médiában való jártasságot, az oktatási rendszer elemeként; a tudományok, 

sport és testnevelés fejlesztése; a környezetvédelem és egészségvédelem; a médiumokat és az 

újságírást illető szakmaiság, valamint az egyéb médiatartalmak előmozdítása, melyek hozzájárulnak 

Topolya község polgárainak a tájékoztatás és az élet minden területét érintő médiatartalmak iránti 

szükségleteinek kielégítéséhez. 

A projektenként jóváhagyható eszközök minimális összege 50.000,00 dinár, maximális 

összege pedig 8.000.000,00 dinár.  

 

II. RÉSZVÉTELI JOG 
 

A pályázaton való részvétel joga megillet: 

1. minden olyan kiadóházat, mely médiumát bejegyezték a Gazdasági Nyilvántartások 

Ügynökségének Мédiajegyzékébe, s amely Topolya község területén közvetít médiatartalmat; 

2. minden olyan jogi személyt és vállalkozót, aki médiatartalmak gyártásával foglalkozik, s aki 

bizonyítékot mellékel arról, hogy a társtámogatott médiatartalmat a Médiajegyzékbe 



bejegyzett médiumon keresztül valósítják meg, s aki Topolya község területén közvetít 

médiatartalmat.  

 

A pályázaton való részvétel joga nem illeti meg a közbevételekből támogatott kiadókat és 

médiaházakat. 

A pályázaton való részvétel joga nem illeti meg azon személyeket, akik az előző időszakban 

eszközöket kaptak Topolya községtől, s melyeket projektumok társtámogatására irányoztak elő, 

azonban nem nyújtották be idejekorán és előírt formában a leíró jellegű és pénzügyi jelentést a 

programok, illetve projektumok megvalósításáról, valamint azokat a személyeket, akikről 

bebizonyosodik, hogy az eszközök nem rendeltetésszerűen költötték el. 

A pályázaton való részvétel joga nem illeti meg azon személyeket, akik csekély összegű (de 

minimis) állami támogatásban részesültek, amely teljes összege a folyó és az előző két naptári évben 

meghaladja a 23.000.000,00 dinárt.  

A pályázat résztvevője csak egy projekttel pályázhat. Amennyiben a kiadóház több médiumot 

üzemeltet, a pályázaton minden médiumra vonatkozóan egy projekttel vehet részt. 

A pályázat résztvevője nem alkalmazhat másik jogi személyt vagy vállalkozót, hogy helyette 

megvalósítsa a projektet.  

A nyomtatott sajtó, a rádió, az internetes médiumok és a kiadók esetében a médiatartalmak 

gyártását célzó projektek társtámogatására irányuló pályázat résztvevője a projekt értékének legfeljebb 

80%-os társtámogatására pályázhat. A televízió esetében a médiatartalmak gyártását célzó projektek 

társtámogatására irányuló pályázat résztvevője a projekt értékének legfeljebb 50%-os társtámogatására 

pályázhat. 

A pályázat résztvevője, aki a folyó naptári év folyamán már igénybe vette a köztársasági, 

tartományi vagy helyi szinten tömegtájékoztatási projektek társtámogatására szánt eszközöket, abban 

az évben csak még egyszer vehet részt a pályázaton ugyanazon projekt társtámogatására azzal, hogy az 

összeg, a már elnyert eszközök mellett, nem haladja meg a nyomtatott sajtó, a rádió, az internetes 

médiumok és a kiadók számára gyártott médiatartalmak társtámogatására irányuló projekt értékének 

80%-át, illetve a projekt 50%-át a televízió számára gyártott médiatartalmak társtámogatása esetén.  

 

III. A PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

 

A projektek értékelésének fontos szempontjai az alábbiak: a közérdek megvalósulása, illetve a 

projekt jelentősége a Topolya község polgárainak tömegtájékoztatását illető jogok megvalósításában, a 

projektum jelentősége a Topolya község polgárainak szerb és kisebbségi nyelveken történő 

tájékoztatáshoz való joga, valamint nyelvi és kulturális identitása előmozdítását illetően, a tartalom 

minősége, időszerűsége, kreativitása, a demokratikus értékekről való tájékoztatás és a polgári tudat 

fejlesztése, a multikulturalizmus megalapozása, a kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése, többnyelvű 

műsorok bevezetése vagy fejlesztése. 

A pályázatra benyújtott projektek értékelésének alapjául szolgáló kritériumok az alábbiak:  

 

 1. A tervezett projekttevékenység mennyire alkalmas a közérdekű tájékoztatásra: 

 1.1. A projekt jelentősége az alábbi szempontokból: 

 * közérdekű tájékoztatás; 

 * a pályázat rendeltetésének megvalósítása; 

 * a projekt összehangoltsága a célcsoportok valós problémáival, szükségleteivel és 

prioritásaival; 

 * a célcsoportok felismert és pontosan meghatározott szükségletei; 

 * az innovatív elem megjelenítése a projektben és az oknyomozó újságírás megjelenítése. 

 1.2. Hatás és megvalósíthatóság az alábbi szempontokból: 

 * a tervezett tevékenységek összehangoltsága a célokkal, a várt eredményekkel és a 

célcsoportok szükségleteivel; 

 * a projekt hatásának mértéke a célcsoport tájékoztatásának minőségére; 

 * a projekt végrehajtásának nyomon követését lehetővé tevő indikátorok mérhetősége; 

 * a projekt megvalósítási tervének kidolgozása és megvalósíthatósága; 



 * a projekt fejlesztési és pénzügyi fenntarthatóságának mértéke (a projekt pozitív hatásai a 

támogatás lezárulását követően is érezhetőek).  

 1.3. Kapacitások az alábbi szempontból: 

 * a projektbenyújtó szervezési és vezetési képességeinek mértéke; 

 * a projekt megvalósításához szüksége források; 

 * a projektbenyújtó szakértői és szakmai referenciái, amelyek megfelelnek a projekt javasolt 

céljainak és tevékenységeinek. 

 1.4. A költségvetés és a költségek indokoltsága az alábbi szempontokból: 

 * a projekt költségvetésének pontosítása és kidolgozása, amely megmutatja a becsült költség 

összehangoltságát a projekttevékenységekkel; 

 * a költségvetési javaslat gazdasági indokoltsága a célhoz és projekttevékenységhez képest. 

 

 2. Olyan intézkedés, amely nagyobb garanciát ad a professzionális és etikai médiaszabványok 

betartására:  

 2.1. a pályázat résztvevőjével szemben állami szervek, szabályozó testületek vagy 

önszabályozó testületek kiszabtak-e intézkedéseket az elmúlt egy évben a szakmai és etikai 

szabványok megsértése miatt (az adatokat a szakszolgálat szerzi be az elektronikus médiumok 

esetében az Elektronikus Médiumokat Szabályozó Testülettől, a nyomtatott és online médiumok 

esetében pedig a Médiatanácstól); 

 2.2. bizonyíték arról, hogy a büntetés vagy az intézkedés kiszabása után foganatosították 

azokat a tevékenységeket, amelyek garantálják, hogy hasonló eset nem fog megismétlődni. 

 

 Az említett kritériumok mellett a projekteket az alábbi, a tömegtájékoztatási médiatartalmak 

előállítását célzó projektek értékelésére vonatkozó specifikus kritériumok alapján is értékelik: 

 1. a projekt különös jelentőséggel bír a Topolya község területén élő emberek tájékoztatása 

szempontjából; 

 2. a médiatartalom minél több ember számára elérhető Topolya község területén; 

 3. a téma (nem) képviselt a Topolya község polgárai számára elérhető médiumokban; 

 4. a téma aktualitása; 

 5. milyen mértékben járul hozzá a javasolt projekt a multikulturalizmus megerősítéséhez; 

 6. a javasolt projekt milyen mértékben járul hozzá a nemzeti kisebbségek tagjainak 

anyanyelvükön történő tájékoztatásához való jogának javításához Topolya község területén; 

 7. a javasolt projekt milyen mértékben járul hozzá az alkotás előmozdításához a nemzeti 

kisebbségek kulturális és nyelvi identitásának területén; 

 8. a javasolt többnyelvű és interkulturális jellegű projekt mennyiben járul hozzá a párbeszéd 

fejlesztéséhez, a jobb megismeréshez és megértéshez a különböző közösségek között; 

 9. a javasolt projekt milyen mértékben járul hozzá a fogyatékossággal élő személyek 

helyzetének javításához; 

 10. a javasolt projekt milyen mértékben járul hozzá a befogadó társadalom kialakulásához. 

 

IV. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS   

 

A pályázat megjelenik Topolya Község honlapján: www.btopola.org.rs, valamint a Magyar 

Szó napilapban. A pályázat határideje 2023. 01. 30-tól 2023. 02. 14-ig. 

A jelentkezések az előírt űrlapon nyújtandók be. A pályázat és az űrlapok elérhetőek a község 

www.btopola.org.rs című honlapján, a pályázatok rovatban, a pályázat teljes időtartama alatt. 

Az előírt határidőn kívül vagy téves űrlapon beérkező jelentkezéseket nem vesszük 

figyelembe. 

A jelentkezések nyomtatott formában Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 

iktatójában nyújthatók be, a 24300 Topolya, Tito marsall u. 30. sz. alatt, vagy postai úton „Pályázat a 

tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektumok 2023. évi társtámogatására” 

jelzéssel, valamint kötelezően elektronikus formában is, az alábbi címre: 

predsednikopstine@btopola.org.rs . 

Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot a pályázat lezárulásától számított, legfeljebb 90 

napos határidőn belül meg kell hozni, s megjelenik a község honlapján. 

http://www.btopola.org.rs/
http://www.btopola.org.rs/
mailto:predsednikopstine@btopola.org.rs


Az eszközök kizárólag arra a rendeltetésre használhatók fel, melyre odaítélték, s felhasználója 

köteles a felhasznált eszközök megvalósításáról szóló jelentést a projektum megvalósításától 

számított, legkésőbb 15 napon belül benyújtani, azonban a végső határidő 2024. 01. 15., a község 

hivatalos honlapjáról letölthető űrlapon. 

További tájékoztatás igényelhető munkanapokon, 8.00 és 14.00 óra között, a 024/715-899-es 

telefonszámon. 

 

V. IRATANYAG 

 

A pályázat résztvevője köteles megküldeni az alábbi dokumentumokat: 

 

1. A kitöltött és hitelesített 1. sz. pályázati űrlapot, két példányban. Az űrlap letölthető a 

község www.btopola.org.rs honlapján szereplő pályázati rovatból: 

o 1. sz. Űrlap – jelentkezés: elkészült projektjavaslat és 

o 1. sz. Űrlap – táblázat: a projekt költségvetése. 

 

2. Az alábbi dokumentumok fénymásolatát egy példányban: 

o jogi személynek vagy vállalkozónak a Gazdasági Nyilvántartások Ügynökségénél 

való bejegyzéséről szóló végzés 

o a Médiajegyzékben való bejegyeztetésről szóló végzés a Gazdasági Nyilvántartások 

Ügynökségénél, A tömegtájékoztatásról és médiumokról szóló törvénnyel 

összhangban bejegyzett adatokkal (nem vesszük figyelembe a Gazdasági Jegyzékek 

Ügynökségénél vezetett Tömegtájékoztatási Eszközök Nyilvántartásában való 

bejegyzésről szóló végzést); 

o rádióműsor és/vagy televíziós műsor közvetítéséről szóló engedély, az Elektronikus 

Médiumokat Szabályozó Testülettől; 

o a médium (médiumok) hitelesített nyilatkozata/hozzájárulása az illető műsortartalom 

tárgyalt médium általi közvetítéséről/megjelentetéséről (kizárólag a televíziós és 

rádióműsorok gyártására bejegyzett jogi személyek és vállalkozók esetében 

kötelező); 

o A pályázat résztvevőjének aláírt nyilatkozata arról, hogy ugyanerre a projektre már 

kapott-e csekély összegű állami támogatást (de minimis állami támogatást) a folyó 

pénzügyi évben és az előző két pénzügyi évben, illetve állami támogatást a folyó 

pénzügyi évben, s mi alapján. 

 

VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE  

 

Felhívjuk a lapkiadókat és médiaházakat, egyesületeket, melyeket e pályázat meghirdetése 

előtt legalább három évvel jegyeztek be, hogy jelöljenek tagokat a Pályázati Bizottságba. A bizottsági 

tagra tett javaslathoz mellékelni kell az egyesületnek az Egyesületi Nyilvántartásba történő 

bejegyzéséről szóló nyilatkozatot is.  

Felhívjuk az illető bizottság munkájában való részvétel iránt érdeklődő médiaszakembereket, 

hogy írásban forduljanak Topolya Községi Elnökéhez. 

A bizottsági tagra tett javaslathoz rövid szakmai életrajz is csatolandó. 

A bizottsági tagra tett javaslatok a pályázat megjelenésétől számított 20 napon belül küldhetők 

meg, vagyis 2023. 02. 19-ig, a Községi Elnöknek, a 24300 Topolya, Tito marsall 38. címre, valamint a 

predsednikopstine@btopola.org.rs e-mail-címre.  

A pályázatra benyújtott jelentkezéseket a Pályázati Bizottság vitatja meg, s az eszközök 

elosztására vonatkozó javaslatot is ezen testület hozza meg, melyet a Községi Elnök végzéssel nevez 

ki. 

A bizottságnak 3 tagja van. 

Bizottsági tagnak olyan személy nevezhető ki, aki független médiaszakember vagy a 

médiában dolgozó személy.  

A javasolt személyeknél nem állhat fenn érdekek-összeütközés, s nem tölthetnek be 

köztisztséget, a korrupció elleni harc szabályaival összhangban. 

http://www.btopola.org.rs/
mailto:predsednikopstine@btopola.org.rs


VII. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA 

 

Az eszközök odaítéléséről, a Pályázati Bizottság javaslatára a Községi Elnök határoz, az 

eszközök elosztásáról szóló végzés meghozatala által. 

Amennyiben a projektek vagy a projektek bizonyos száma nem áll összhangban a pályázat 

céljaival és követelményeivel, a Községi Elnök a Pályázati Bizottság javaslatára végzést hozhat az 

eszközök, vagy ezek egy részének visszatartásáról.  

Az eszközök odaítéléséről szóló végzéssel az egyes pályázati jelentkezésekben igényelt összeg 

vagy ennél kevesebb összeg ítélhető oda. 

Amennyiben az eszközök odaítéléséről szóló végzéssel az egyes felhasználó részére a 

pályázatra való jelentkezés űrlapjában igényeltnél kevesebb eszközt ítéltek oda, az eszközök 

felhasználója köteles megküldeni a projekt átdolgozott költségvetését, mely tételesíti az eszközök 

rendeltetését, mégpedig az illető végzésben odaítélt eszközökkel összhangban. Az eszközök 

felhasználója a projekt átdolgozott költségvetésével igényelheti a projekt időtartamának arányos 

csökkentését, vagy a műsorszerű tételek egy részének megszűnését, szem előtt tartva a projekt jellegét, 

melyre jóváhagyták az eszközöket. 

A Községi Elnök és az eszközök felhasználója szerződést kötnek a kölcsönös jogokról és 

kötelezettségekről. 

Az eszközök felhasználója értesítést nyújthat be az odaítélt eszközöktől való elállásról. 

Az eszközök felhasználója részére nem hagyják jóvá a Községi Elnökkel való szerződéskötést, 

amennyiben számláját zárolták, illetve számlájára nem utalják át az eszközöket, amennyiben számláját 

a szerződéskötést követően zárolták. 

 A jóváhagyott eszközök kizárólag arra a célra használhatók fel, melyre odaítélték őket, az 

eszközök felhasználója pedig köteles megküldeni Topolya Község Elnökének a projekt 

megvalósításáról szóló jelentést, a megvalósításról és a terjesztésről, illetve sugárzásról, valamint az 

odaítélt eszközök előírt határidőn belüli, rendeltetésszerű felhasználásáról szóló tárgyi bizonyítékot. 

 

Szatmári Adrián s.k. 

Községi Elnök 


