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KITÖLTÉSI SEGÉDLET 

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

2020. évi tematikus egyedi támogatási rendszer 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. 

évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-

művészeti szervezetek részére 

vagy 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban nem szereplő 

előadó-művészeti vagy előadó-művészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezetek, 

önkormányzatok, szakmai érdekképviseletek, ernyőszervezetek részére 

A támogatás nyújtója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

Egyedi támogatási kérelem befogadója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 

Az egyedi támogatási kérelem bejelentésének feltételei: 

Az igénylő 

a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezetnek 

minősül; 

b) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (EPER). 

VAGY 

Az igénylő 

a) előadó-művészeti vagy előadó-művészethez kapcsolódó tevékenységet folytató szervezet, 

önkormányzat, szakmai érdekképviselet, illetve olyan ernyőszervezet, amely az adott 

előadó-művészeti ágazat regionális vagy országos képviseletét látja el 

b) Az alábbi TEÁOR számok valamelyike szerepel a tevékenységi körei között az egyedi 

kérelem benyújtásakor: 

 9001 előadó-művészet 

 9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

 9003 alkotóművészet 

 9004 művészeti létesítmények működtetése 

 941 vállalkozói, szakmai érdekképviselet  

 9411 vállalkozói, munkaadói érdekképviselet  
 9412 szakmai érdekképviselet  

 942 szakszervezeti tevékenység  

 9420 szakszervezeti tevékenység  

 949 egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

 9491 egyházi tevékenység  

 9499 mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

c) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (EPER) 

A többlettámogatás célja: 

A modell célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független, sokszínű, 

minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A rendszer feladatának tekinti, hogy figyelembe vegye 
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a gyermekek és fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatásért, a kultúra iránt egyelőre 

kevésbé vagy egyáltalán nem érdeklődők figyelme felkeltéséért és a kisebbségi létben élőkre 

különösen érzékeny előadó-művészeti alkotó munka támogatását. 

Jelen támogatási konstrukció keretében ösztönözni kívánjuk a szervezetek misszióját a kulturális 

értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új 

értékek létrehozásában. 

Támogatási kategóriák: 

34. COVID-teszt támogatása 

A többlettámogatás feltétele egyedi támogatási kérelem benyújtása a tematikus egyedi támogatási 

rendszerben, az EMET honlapján (www.emet.gov.hu) lévő Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül. 

Az egyedi támogatási kérelem igénybejelentő adatlap benyújtásának határideje:  

2020. szeptember 21. 

Az elbírálás szempontjai: 

 a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása, 

 a költségvetés realitása, 

 a program várható társadalmi hasznossága, 

 a produkció alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen 

vagy már részt vettek egyéb megmérettetésen, 

 a nemzeti kultúrpolitikai célok megvalósítása előnyt jelent. 

Az igénylés során, az EPER felületen kötelezően töltendő: 

 a program céljának ismertetése, 

 a részletes programterv, 

 a program költségterve, 

 kapcsolódó nyilatkozatok. 

Az elnyerhető támogatás 

 Egy igénylő szervezet tetszőleges számú támogatási kategóriába nyújthat be egyedi 

támogatási kérelmet. 

 Az igénylő szervezet egy támogatási kategórián belül kizárólag egy egyedi támogatási 

kérelmet nyújthat be.  

 A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet. 

 A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Nem nyújthat be egyedi támogatási kérelmet: 

 természetes személy; 

 külföldi fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet; 

 az egyedi támogatási kérelem bejelentésének feltételeiként rögzített kritériumoknak nem 

felel meg. 

A megvalósítás időszaka (projekt kezdete és vége): 

- A megvalósítás időszaka kategóriánként eltérő, az egyes kategóriák leírása végén található. 
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- A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére 

elszámolható költségek teljesítésének) időszaka minden esetben megegyezik a 

megvalósítás időszakával. 

Szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítésének határideje: 

A támogatás felhasználásáról szóló záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 

kedvezményezett általi benyújtásának határideje: 

2021. január 18. 

Az egyes támogatási kategóriák tartalma: 

34. COVID-teszt támogatása 

Az előttünk álló időszakban várhatóan több határon túli magyar színház és külföldi 

vendégművész/szervezet érkezik hazánkba előadó-művészeti szervezetek meghívására, hogy a 

korábban szerződésbe foglalt fellépéseiknek eleget tegyenek. A hatályos szabályok értelmében, 

bizonyos esetekben a külföldről beutazóknak az országba lépéskor és azt követően COVID-

teszteket kell csináltatniuk, melynek költsége minden esetben a beutazót (illetve a meghívó felet) 

terheli. A felmerülő, olykor jelentős összegű, nem tervezett költségek finanszírozását kívánja 

segíteni a Kultúráért Felelős Államtitkárság. 

COVID-tesztek finanszírozására támogatási kérelmet nyújthatnak be azon előadó-művészeti 

szervezetek, amelyek a megvalósítási időszakban olyan határon túli magyar színházakat és/vagy 

külföldi vendégművészeket/szervezetet látnak vendégül, akiknek kötelezően tesztet kell 

csináltatniuk az országba érkezéskor. A kérelemben fel kell tüntetni az érintett vendégművész(ek) 

nevét, az országot, ahonnan érkeznek, nemzetiségüket, Magyarországra érkezésük idejét, 

fellépéseik pontos helyét és idejét, valamint elutazásuk idejét. A fentieken kívül kérjük a támogatási 

kérelembe felcsatolni az érintett vendég szervezetekkel és/vagy művészekkel megkötött, a felek 

által aláírt szerződések és/vagy megállapodások és/vagy szándéknyilatkozatok másolatát teljes 

terjedelemben, olvashatóan, az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas (pdf) 

formában. Amennyiben a dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, úgy szükséges mellé 

csatolni annak magyar nyelvű fordítását is. A fordításnak nem kell hivatalos fordításnak lennie. 

A támogatás felhasználását (COVID-teszt költsége) kizárólag B10 Egyéb dologi kiadások 

költségsorra lehet tervezni, más költséget a költségterv nem tartalmazhat. 

A COVID-teszt szolgáltatás az államtitkárság által megjelölt helyszíneken vehető igénybe.  

Megvalósítási időszak (a projekt kezdete és vége): 2020. július 1. – 2020. október 30. 

Pénzügyi keret: 50 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 1,5 millió forint 

A támogatási konstrukcióval kapcsolatban felvilágosítást nyújt: 

Az EMMI munkatársai a következő elérhetőségeken állnak rendelkezésre. 

Hétköznapokon 8:30–12:00 és 14:00–15:30 között, az alábbi telefonszámokon: 

➢ 06 1 896 4515 

➢ 06 1 795 7058 

➢ 06 1 795 1335 

➢ 06 1 795 7093 

Továbbá e-mailen: info.emt@emmi.gov.hu 

EMET technikai ügyfélszolgálat (EPER): emt@emet.gov.hu 
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