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Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

zz / zozL (. y.tl,. &.q:) E M E T főigazgató i utasítás
az uniós áltami támogaüísi szabályoknak a Kedvezményezett részére

nyúitandó támogatásra tö rténő alkalmazható ság ár ő|

7' Az Emberi Erőforrás Támogatáskeze|ő [a továbbiakban: Támogatáskezelő) n/256I-
7/zozL/PKF számú Szervezeti és Működési Szabályzatának 66. s (2) bekezdése alapján az

alábbiakról rendelkezem.

2. A jelen utasítás alapján amennyiben a Nemzeti Kulturális Alapból, valamint más költségvetési
forrásból nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről sző|ő szetződés t07 ' cikk (1)

bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül,
a) csekéIy összegű támogatásként,
b) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként,vagy
c) filmtámogatásként

az alábbi szabályok alapján nyújtható.

3' Jelen utasítás alkalmazásában
a) csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről sző|ő szerződés 'J'07 ' és 10B.

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásárő| sző|ő 7407 /2013/EU [HL
L 3 52 / 7., 2073'L2'2 4.) bizottsági ren delet szerinti támogatás,

b) csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről sző|ő 37 /2077'
(I|I.22') Korm. rendelet [a továbbiakban: Atr.) 2'S2apontja szerinti bizottsági rendeletek

c) filmtámogatás: a mozgóképrőlr szó|ő 2004' évi II. törvény II. fejezetének 4. címe szerinti
támogatás

d) immateriális javak: a 657/ZO1,4/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

e) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a Szerződés 107' és

10B. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal

összeegyeztethetővé nyilvánításárő|sző|ő 657/2074/EU bizottsági rendelet (HLL7B7 /']'',
201'4'06'26') 53. cikke szerinti támogatás,

0 működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000' évi C. törvény 3. s [4)
bekezdés 5' pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért _ az ésszeru nyereséget lehetővé
tevő diszkonttényezőve| diszkontált - bevételei, csökkentve az ugyanezen
diszkonttényezőve| diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű

ráfordítással, anyagköltséggel, aszerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával
és a karbantartással, a bérleti díjja|, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az

olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már
fedeztek, azza|,hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

g) személyi jellegű ráfordítás: a 657/2OL4IEU bizottsági rendelet 2. cikk BB. pontja szerinti
ráfordítás,

h) támogatási intenzitás: az Atr' 2. s 15. pontja szerinti intenzitás,
i) tárgyi eszköz: a651'/2O1'4IEU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz'



4. Jelen utasítás alapján támogatás kizárőlag vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújtható.

5' A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási
döntés meghozatala napjától számított tíz évigköteles megőrizni.

6. Nem ítélhető oda támogatás
a) azon szervezet részére, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozot! állami

támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címze{t határozat alapján
fennálló visszafizetési köteIezettségéne(

b) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
háIőzat kialakításához és működtetéséhez vaBy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódi(

c) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik fúggővé,
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

7' Nem ítélhető oda kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdítő támogatás, vagy
filmtámogatás nehéz helyzetb en lévő vállalk ozás r észér e'

B' Nem ítélhető kultúrát és a kulturális öröksé g megőrzését előmozdító támogatás nyomtatott
vagy elektro nikus formában közzétettsajtótermék és magazi n ki adására.

9. Támogatáshalmozódás
a) A jelen utasítás alapján nyújtható támogatás azonos vagy részben azonos azonosítható

elszámolható költségek esetén abban az esetben halmozható más, helyi, regionális,
ál|amháztartási vagy uniós forrásból származő ál|ami támogatással, ha aZ nem vezet a
csoportmentességi rendeletekben Vagy az Európai Bizottság jőváhagyő határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

b) KüIönböző azonosítható elszámolható költségek esetén a jelen utasítás alapján nyújtott
támogatás halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból
származő állami támogatással.

c) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből
származő forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó
uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intónzitást vagy
támogatási összeget.

10. A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és
illetékek levonása előtti összegben kell figyelembe venni.

11' JeIen utasítás alapján
a) csekély összegű támogatásról és a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését e|őmozdítő

támogatásr ől a 2023. december 37-ig,
b) filmtámogatásról 2024' december 31-ig-

lehet támogatási döntést hozni.

12. |elen utasítás alapián csekéIy tisszegű támogatás az Európai Unió működéséről szóllót
szerződés 107. és 10B. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáróI
szóilő L4o7/2o13/EU bizottsági rendelet szabályáival ösizhangban nyúitható, különös
tekintettel az alábbiakra.



1"3. Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a csekély összegű

támogatásokról szólá uizottsagi .una"t.f t ai i|ya atá tartozó' Magyarországon odaítélt csekéIy

összegű támogatás [ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó

támogatástartalma n.n' huludhatja meg aZOO 000 eurónak megfelelő forintössze€et, figyelembe

véve a csekély összegű támogatásomor '"orJ 
bizottsági rendelei 3' cikk [B) és (9) bekezdését'

14. A támogatás odaítélése során az adottpénzügyi évben, valamint az e|őző két pénzügyi év alatt

odaítélt csekély Összegű támogatások bruttó iámogatástartalmának Összegét kell figyelembe

vennl.

15. A kedve zményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5' cikk [1)

bekezdése figyelembevételével _ az ott.Eát'",a.J"ott feltételek teljesítésének megállapítására

alkalmas módon - n|iiatr<oznia kell 
^ 

iéJrer" a támogatás odaítélésének évében és az azt

megetőzőkét pénztigyi évben nyújtott csekély összegű táÁogatások támogatástartalmáról'

16. telen utasítás alapián kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

támogatás a szerződZő Lo7. és 1oB. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé-nyilvánításáról szóló 651"/2ol4lBv

bizottsági rendelet I-tI. és Iv. reiezeíá, valamint 53' cikke szabályaival összhangban

nyú|thaú, különös tekintettel az alábbiakra'

17' Kultúrát és a kulturális öröksé gmegőrzését előmozdító-beruházási, működési vagy zenei és

irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható'

1B' A jelen utasítás alapján nyújtható támogatás maximális összege

a) a kultúrát és a kulturális orökség megőrzését előmozdító

aa) beruházási támogatás esetéűen projektenként 150 millió eurónak megfelelő

forintösszeg,
ab) működési támogatás esetében vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő

forintösszeg'

19.Atámogatás-anyomtatottvagyelektronikusformábanközzétettsajtótermékésmagazin
kivételével ] a követke zőkhőz nyú jtható :

a) múzeum, levéltár, könyvlár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér' színház'

filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb é|ő előadásokat bemutatő szervezet'

filmművészeti örokséggel foglalko ző \ntézÁény és egyéb hasonló művészeti és kulturális

infrastruktúra, szervezet és intézmény'

b) tárgyi kulturáiis örökség, régészeti letőtrety, emlékmű, történelmi emlékhely és épület' a

kulturális á.átrogt.r 
"kapisolódó természeti örökség, kulturális Vagy természeti

örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája [pl. népi hagyományoh kézművesség)'

d) művészeti vagy kulturális esem ény,'érőadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális

tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége

védelmének és támogatásának ielentőségéI tudatosító oktatási és társadalmi célú

figyelemfelhívó program, ideértve az ú1 technológiák alkalmazását is e célokra'

0 zenei és irodalmi alkotások alkotása, szerkesztése, gyártása, terjesztése' digitalizálása'

kiadása és fordítása.

20. Beruházási támogatás esetén a támogatás összege-_nem haladhatja meg az elszámolható

költség és a beruh i]Á Á"er^lósításából 
"származő 

-ntoao'i eredmény közötti különbséget,



2:::I"iiTr;í::'ff:;:*x1üzemeltetője 
_ a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult

27' A míiködési eredm ényt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapjánelőzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalriazásával kell levonni'

22' A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriáIis javak és a tárgyi eszközökkövetkező költségei:
aJ aZ infrastruktúra építéséneI korszerűsítéséne( bővítéséneI megvásárlásának,megőrzésének és fejlesztésének költség 

", 
n^ i) infrastruktúra iaoüeti vagy térbelikapacitását évente legalább B0%o-ban kult-urális célra használjá\b) a kulturáIis örökség megszerzésé-nek]<öltsége (pl' alízingdíj,a kapcsolódó illetékek vaw akulturáIis örökség áthelyezésének költségef

cJ a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelméneh megőrzéséneh újjáépítésének éshelyreáIlításának költsége [pl. a megfetJo trirtimán|et tciititt történá űrolás költsége, aspeciáIis eszközöh anyagok hásználatábóI fa[adó többletköIisá| valamint adokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs_költségJ,
d) a közönség kulturális örökséghez valő hozzáférésének javítás át szolgálő intézkedésekköltsége [pl' a digitalizá|á''ál é' egyéb ,ii ,uJ'ologiákkal, a speciáIis szükségletűszemélyek hozzáÍérési lehetőségeineÉ Javítáiával kapcsolatos, valamint a prezentációk,programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatosköltség),
e) a kulturális projektek és tevékenysége( együttműködési és csereprogramok, valamintösztöndíjak költsége [pl' a kiválasztási elJ7rással kapcsolatos .".t.iing és a projekteredményeként közvetlenül felmerülő költség).

23' Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkezőműködési veszteséget és egy ésszerű nyereséget

24' A működési v^eszteség összegét előzetesen,. megalapozott előrejelzések alapján kellmeghatározni' A 23' pont szerinti maximáIis támogátási mérték betartása visszafizetésimechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

25. A működési támogatás elszámolható költségei:
aJ a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez [pl'kiállításokhoz, előadásokhoz, rendózvényekhez os trasontó kulturáIis tevékenységekhez)kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben feimerülő köItségb) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység köItsége, a kulturális kifejezésmódoksokfélesége védelmének és népszerűsítosonet< fontosságát tudatosító oktatási éstársadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl' a:z.ii telrrnorogiat 

" célokratörténő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményh 

?? ,?gy örökségi helyszínhez és tevékenységhez valóhozzáférésének javítását szolgáló kciltség [pl. a aigiiarizarással, egyéb új technológiákkal ésa speciális szükségletű szeméIyek noiz'áreresi"leheiőségeinek javításával kapcsolatosköltségJ,
d) 

ffffi'."#l 
a kulturális projekthez vagytevékenységhez kapcsolódó működési köItség így

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez Vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási,anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiáIlítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,



d,d) az eszközökhö z, szofIverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy |ízing

költsége,
de) az eszközök szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte

beruházási támogatás,

df) szerzői;ogi véaetem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi

védelem alatt álló tartalmakh ozvalőhozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség'

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vágy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség'

e) a kulturális intőrmény,örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása'

0 a külső tanácsadással és külső szoigáltatók által biztosított támogatő szo|gá|tatásokkal

kapcsolatos, közvetlenül a projekt e.édményeként felmerülő költség'

26' A2000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési

támogatás esetén a támogatás összege a2O-27.póntban, valamint a23-24'pontban bekezdésében

meghatározott módszerJk alkalma iaratl eltéiően is meghatá rozhatő, azza|, hogy a támogatási

inte"nzitás nem haladhatia meg az e|számolható költségek B00/o_át'

27. ALg.pont f) alpontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intánzitáS nem haladhatja megazelszámolható költségek7}o/o'át,vagy

b) a támogatás összege nem haladr'atja ..g az e|számolható költségek és a projektból

származőbevételek jelenértékének kítcinuúgo t, azza|,hogy a bevételeket.az elszámolható

költségekből előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni'

2B. A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a)aszerződíjazása(p|'szerzőijoggalkapcsolatosköltség),
b] a fordító díjazása,
c) a szerkesztő dijazása,

d') az egy éb sz erkesztési költs é g [pl. korrekt űr ázás, j avítás, lektorálás)'

"j az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

0 a nyomtatáS Vagy elektronikusközzététel koltsége

számolható el.

29. Filmgyártás támogatása az 5A.50768 (201BlN) számú bizottsági határozat alapián

nyúitható.
Jelen utasítás alapján fiImtámogatás a mozgóképről sző|ő zOO4' évi II' törvényben [a

továbbiakban: rvro)'gotep törvéú) valamint a n.* filmgyártási célú mozgóképszakmai

tevékenységek állami támogatásának szabályairóI szóló 67 lzO73' [X'17') EMMI rendeletben és a

magyar filmszakmai támog"atási rendszerrál kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló

1203/2O7t' [VI.Z1.) Korm. határozatban '""..plő 
szabályokkal összhangban nyújtható', különös

tekintettel az alábbiakra.

30. A Nemzeti Kulturális Alapból elsősorban nem filmgyártást cé|ző egyéb mozgóképszakmai

tevékenységek támogathatók, egész estés játék-, dokumentum-, és animációs filmek' továbbá

kísérletí fihek és vizsgafilmek nem támogathatók'

31. Jelen utasítás alapján az alábbi mozgóképszakmai tevékenységek céljára nyújtható támogatás:

a) filmtervfejlesztés,
b) filmgyártáselőkészítés,
c) filmgyártás,
d) d) filmterjesztés, valamint a filmterjesztést és a filmértékesítést elősegítő marketing

tevékenység,
e) filmkópia felújítás és archiválás,



0 mozgóképszakmai kutatás és képzés,
g) g)mozgóképszakmai rendezvényszervezés, illetve rendezvényen, filmfesztiváIon valórészvétel,
h) mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása,i] infrastrukturáIis fejlesztésók'

32' Nem részesülhet jelen utasítás szerinti támogatásban olyan tevékenység, amely a Mozgóképtörvény 21' s 0 pontja szerinti VI. kategóriáia sorolandó film ercZnríásara, terjesztésére,archiválására irányuI.

33' Nem részesülhetnek támogatásban az olyan egyéb televíziós műsorszámok, amelyek nemminősülnek kulturális értéket műfaja alapján íet.enózo fiúalkotásnak.

34' Jelen utasítás szerinti közvetlen támogatás nyújtásának feltétele a filmalkotások magyarrészvételi arányok szerinti besorolása' Támó'gatás rí.g|á.ta'hoz abban az esetben nyújtható, haa filmalkotás megfelel a kulturális követelményeknekáza z a Mozgőkép törvény 2. mellékletbenmeghatározott szempontok alapján legalább ro pontát l. ur 
"n 

ont, hogy az a)-n)pont szerintifeltételek közül legalább négybón pontbt szerez, ésa) jogszabályban meghatároiott európai filmkoprodukciónak minősül, feltéve, hogy azmagyar részvétellel készül, vagy
b) az a)-h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt teljesít.

35' |elen utasítás szerinti támogatás filmterjesztéshez abban az esetben nyújtható, ha afilmalkotás megfelel a kulturális követelménye-kne( azaz a Mozgőkép törvény 2. mellékletbenmeghatározott szempontok alapján az a)-h) pont szerinti feltéteLk k'özüt rug"rauu két feltételtteIjesít.

36' A jelen utasítás szerinti támogatás maxÍmális mértéke _ a 37-40' pontokban foglaltkivételekkel - bármely filmalkotás eietén a filmalkotas g|artasi köItségvetésének, nemzetközikoprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának az SOo/o-áigterjedhet.

37 'Haa nemzetközi koprodukciós filmalkotásban a magyar filmelőállító mellett legalább egy EGT-állambeli filmelőállító is részt vesz, a támogatás morté[6 a magyar hozzájárulás arányának 60%-áig terjedhet.

38' A támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének,nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar io.zzájárulás arányának a 100olo-áigterjedhet' ha a filmalkotást eredetileg magyar nyetven gyártjáh továbbá valószínűsíthető, hogy afilmalkotás gyártási köItségvetése a1erJeútés íalameinyi ro.majából származó összes bevételrévén sem térül meg' Ha a filmalkotás gyártási költséjvetéru á tu.;.r"to, ,o.an megtérül, agyártási költségvetést meghaladó összegei a támogatónaf vissza keIl fizetni.

39' A támogatás mértéke magyar fiImalkotás esetén a filmalkotás gyártási köItségvetésének,nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar iozzájárulás arányána k a 7OOo/o-áigterjedhet olyan nemzetkozi koprodukciós filmalkotás ósetén, amelyben a magyar mellett Iegalábbegy' a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságánaklistáján felsorolt valamely állambeIi filmelőáIlító is részt vesz.

40' A támogatás mértéke dokumentumfiIm, animációs film, tudományos ismeretterjesztő film,kísérleti film vagy. r9vidfilm műfajba tartoző magyar filmalkotás esetén - kivéve amozibemutatásra készült játékfilmeket - a filmalkotás"gyártasi köItségvetésének, nemzetktizikoprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás "íányána 
k a 1'O}o/o-áig terjedhe! ha akulturális sokszínűséghezhozzá;áruló frhalkotáó ekészítéséhez szükséges forrás más módonnem biztosítható.



41'' A gyártás-előkészítési tevékenységhez nyújtott támogatás maximális mértéke nem haladhatja

*"giiadott film gyártásáho z a36-40.pontok alapján nyújtható maximális támogatási mértéket'

42. A filmgyártás céljára nyújtott támogatás legalább 6o%-át a támogatott Magyarországon

felmerülő fiimgyártásított'ágótre kötelei fordítani. Apá|yázati felhívás ennél magasabb arányt

is előírhat, de az nem haladhaija meg a nyújtott támogatás B\o/o-át' Ha a filmalkotás forgatókönyve

az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé, a támogató hozzájáru|hat ahhoz, hogy a

nyújtott támogatás legfeljebb ao:o/o-áta támogatott nem a Magyarországon felmerülő filmgyártási

költségekre fordítsa.

43. Támogatásban a mas/ar filmalkotás és a magyar részvételű filmalkotás részesíthető. Ez a

korlátozás nem vonatk oii-k^r,,art" besorolású filmalkotások forga|mazásának támogatására.

44. Ielen utasítás az a|áírásának napján lép hatályb a, ezze| egyidejűleg az uniÓs állami támogatási

szabályoknak a Kedvezményezett-íészére nyújtandó támogatásra torténő alkalmazhatóságáról

szila i 1 zoz0 0 I I' 2 3') számu f őigazgatői utas ítás hatályát ve szíti

45. Jelen utasítás belső intranetes hálózaton, a Támogatáskeze|ő és a Nemzeti Kulturális Alap

honiapján va11őkozzétételét engedélyezem, és elrendelem, hogy a megjelentetéssel egy időben az

utasításban foglaltakat a Támogatáskezelő foglalkoztatottjai ismerjék meg'

Budapest, 2021 JÚL. 2 B

i,':. 
" 

''',i,:,,..,' ,. I

. á9--A
t-\ .JL','lÍr

,t"l n4rp nsziiart Zs ol,t
;,;i{'! fgigazgatő\

i-.
ll'




