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KITÖLTÉSI SEGÉDLET 

 

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

2019. évi tematikus egyedi támogatási rendszer 

 

 

Az előadó-művészeti szervezetek számára nyújtott támogatás adókedvezményének, illetve az ezen 

szervezetek részére történő, adójóváírással járó adófelajánlás (Tao. támogatás) lehetőségének 2019. 

január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a Kormány kialakította az előadó-művészeti szféra 

költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatásának rendszerét. 

 

Felelősségünk abban áll, hogy európai viszonylatban is olyan egyedi modellt alakítsunk ki, amely 

nem csak a jelen, hanem a jövő nemzedékeinek művelődését, önkifejezését és nemzeti identitását 

erősíti. 

 

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

 

Egyedi kérelem befogadója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 

 

Az igény 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) a 2019. tárgyévet megelőzően a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény (Tao tv.) alapján társaságiadó-támogatást igénybe vevő; 

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) értelmében átláthatónak 

minősülő szervezet; amelynek 

d) nincs köztartozása, továbbá 

e) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (EPER). 

 

A többlettámogatás célja: 
 

Az új modell célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független, 

sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. Az új rendszer feladatának tekinti, hogy 

figyelembe vegye 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 az előadó-művészeti szervezetek 

misszióját a kulturális érétkeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és 

átörökítésében, valamint az új értékek létrehozásában. 

 

Támogatási kategóriák: 
1. „Történelmünk dicső pillanatai” program 

2. „Közös gyökereinek” – határon túli előadó-művészeti program 

3.  „Családbarát előadó-művészet” program 

4. Óvodai projekt 

5.  „Érzékeny színház” – akadálymentesítési program 
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6. Roma kulturális közösségek aktivizálása program 

7.  „Mozgásművészeti megújulás” program 

8.  „Alternatív, progresszív színházak befogadása” program 

9. Társadalmilag érzékeny, szórakoztató színházi produkciók létrehozására 

10. Népzenei és világzenei projekt 

11. Televíziójátékok program 

12. „A magyar előadó-művészet megőrzése” program 

13. Előadói és összművészeti estek kistelepülések kávéházi tereiben 

14. A kulturális esélyegyenlőtlenség és szegregáció csökkentése 

15. Színházi eszközfejlesztési program 

16. „Társművészetek a vidéki színházakban” program  

17. Vidéki kőszínházak koprodukcióinak ösztönzése  

18. Új, előadó-művészeti és kísérő képzések létrehozása 

19. Színjátszó táborok szervezése  

20. Kistelepülési művelődési házak kulturális fejlesztése 

21. Színházi nevelés és drámapedagógia 

22. Pályakezdő művészek támogatása 

 

A többlettámogatás feltétele igénylés benyújtása a tematikus egyedi támogatási rendszerben, az 

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

Rendszeren (EPER) keresztül. 

 

Az igénylés során az EPER felületen kötelezően benyújtandó: 

 a program céljának ismertetése, 

 a részletes programterv és 

 a program költségterve. 

 

Az igényléshez csatolni kell: 

 rendező, koreográfus szándéknyilatkozata (amennyiben releváns), 

 meghatározó alkotók, résztvevők szakmai életrajza, 

 befogadó nyilatkozat (állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében)/ 

nyilatkozat, hogy rendelkeznek állandó játszóhellyel, 

 lebonyolító, vagy koprodukciós partner nyilatkozata (amennyiben releváns). 

 

Az elnyerhető támogatási összegek: 
A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet. 

Egy szervezet egy kategóriában kizárólag egy igénybejelentést nyújthat be. 

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

 

Nem nyújthat be egyedi támogatási igényt: 

 természetes személy; 

 az a szervezet, amely a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által 

vezetett hatósági nyilvántartásban az egyedi támogatási igény benyújtása napján nem 

szerepel előadó-művészeti szervezetként; 

 külföldi fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet; 

 az igény bejelentésének feltételeiként rögzített kritériumoknak nem felel meg. 

 

A megvalósítás időszaka: 

 Költségvetési szervek esetén: 2019. január 1. – 2019. december 31. 

 Egyéb szervezetek esetén: 2019. január 1. – 2020. május 31. 
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A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható 

költségek teljesítésének) időszaka: 

 költségvetési szervek esetén: 2019. január 1. – 2019. december 31. 

 egyéb szervezetek esetén: 2019. január 1. – 2020. május 31. 

 

Az egyedi igénybejelentő adatlap benyújtásának határideje: folyamatos, a rendelkezésre álló 

forrás erejéig 

 

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 igénybejelentés szakmai elbírálásáért a kultúráért felelős államtitkár felel, amely alapján egyedi 

elbírálással, mérlegelési jogkörben eljárva javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének az 

előadó-művészeti többlettámogatás forrásfelosztására. 

 

A kultúráért felelős államtitkár javaslata alapján a döntést az emberi erőforrások minisztere hozza 

meg.  

 

Az egyes támogatási kategóriák tartalma: 

 

1. „Történelmünk dicső pillanatai” program 

 

Nemzeti emlékezetünk és identitásunk kiszakíthatatlan mozaikjainak megőrzése, továbbörökítése a 

jövő nemzedékek és az ország számára is fundamentális jelentőségű. Éppen ezért történelmi és/vagy 

irodalmi örökségünket, annak dicső, hősies, avagy megrendítő, ám tanulságos pillanatainak, 

sorsfordító hőseinek színpadra állítása kulcsfontosságú feladata a művészeti életnek, és a kulturális 

kormányzatnak. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létre hozása. 

Kiemelt szempont, hogy a program szorosan kapcsolódik a kormányzat nevelési stratégiájához, így 

az egyes produkcióknak is markáns oktatási-pedagógiai elemeket kell tartalmazniuk. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 18 millió forint 

 

2. „Közös gyökereinek” – határon túli előadó-művészeti program 

 

Az óhaza és a határon túli magyarság közötti kapcsolat erősítése nem csupán identitásunkból fakadó 

felelősségünk, hanem nemzetstratégia ügy is. Kiemelt elemnek tekintendő határon túli magyarajkú 

társulatok és a magyarországi teátrumok szakmai párbeszédjének ösztönzése, amelynek 

legideálisabb formája a közös alkotás. Ennél fogva támogatjuk a „testvérszínházi” rendszer életre 

hívását, amelynek célja az állandó koprodukciók megvalósítása, és a művészeti mobilitás 

garantálása. 

 

Pénzügyi keret: 50 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 8 millió forint 

 

3.  „Családbarát előadó-művészet” program 
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Az előadó-művészetek közösségi-társas élményformák. Ebből a szempontból nincs szebb pillanat, 

mint amikor a jelen építőinek és a jövő nemzedékeinek összehozásával tud a művészet maradandót 

alkotni, avagy adni. Fontosnak tartjuk tehát, hogy a színház, a zene és a tánc ne csupán az egyén, 

hanem a családot szólítsa meg – ennél fogva pedig a kulturális esemény a „család színházává” 

nemesüljön. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létre hozása. 

 

Pénzügyi keret: 30 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint 

 

4. Óvodai projekt 

 

Nemzeti fennmaradásunknak és jövőnknek a ma született gyermekek jelentik a zálogát. A kulturális 

élményeken keresztüli érzelmi és szellemi nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, ezért fontos a 

legfiatalabbak felé való nyitás. A csemeték élményszerű, játékos fejlődésén túl az óvodai projekt a 

felnőtteknek visszaadja a világ újrafelfedezésének lehetőségét, annak örömét, a gyermekek szemein 

keresztül alkalmunk nyílik újra rácsodálkozni a világra. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létre hozása. 

 

Pénzügyi keret: 50 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint 

 

5.  „Érzékeny színház” – akadálymentesítési program 

 

Valljuk, hogy a művészethez és kultúrához való hozzáférés valamennyi állampolgár joga. Ennél 

fogva közös felelősségünk a különféle (fizikai, érzékszervi vagy értelmi) fogyatékossággal élők 

számára ugyanúgy biztosítani az előadó-művészeti élményeket. Olyan szolidaritási programot 

indítunk, amely magában foglalja az audiovizuális impressziók, valamint a kulturális közösségi, 

interaktív élmények a zene, a mozgás és a tánc ösztönös, valamint komplex eszközeivel történő 

összekapcsolását, illetve a fogyatékkal élők bevezetését a színházba. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint 

 

6. Roma kulturális közösségek aktivizálása program 

 

A roma közösség mint velünk élő nemzetiség évszázadok óta fontos kulturális nemzetalkotó 

tényezője a magyarságnak. A roma szellemi értékek megőrzése, ezáltal pedig közvetve az 

elaprózódott mikroközösségek tudatos integrációja és aktivizálása új perspektívákat nyithat mind 

az etnikum, mind a hazai kulturális színes és „lélegző” szövetébe. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő előadó-művészeti programok létre hozása. 

 

Pénzügyi keret: 70 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint 

 

7.  „Mozgásművészeti megújulás” program 

 

Az előadó-művészetek egyik klasszikus ága a tánc formanyelve, amely kortárs tendenciáinak a 21. 

századi változás következtében is izgalmas lehetőségeket rejtenek. A magyar mozgásművészet 

megújulását nem csupán a nemzetközi trendek dinamizálják: fundamentális esztétikai követelmény, 
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hogy az a nemzeti hagyományainkból építkezve szülessen újjá – beemelve a társművészeteket, 

többek között a világviszonylatban is egyedülálló és elismert cirkuszművészet eszköztárát. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létre hozása. 

 

Pénzügyi keret: 150 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint 

 

8.  „Alternatív, progresszív színházak befogadása” program 

 

Elismerve a progresszív színházi mikroközösségek értékteremtő műhelymunkáját, fontosnak 

tartjuk ösztönözni a nemzeti és kiemelt minősítésű kőszínházakkal fennálló szakmai kapcsolatot. A 

magyar színházi élet európai mértékben is unikális sajátja a társulati lét, amelynek megőrzése közös 

felelősségünk. Ennek fényében ösztönözni kívánjuk az alternatív színházi produkciók kőszínházi 

befogadását, próbaterek biztosításával a szabad alkotóközegek hosszú távú fennmaradását, 

valamint serkenteni a kőszínházi és független szféra együvé tartozását. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létre hozása, valamint 

meglévők befogadása, forgalmazása. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 8 millió forint 

 

9. Társadalmilag érzékeny, szórakoztató színházi produkciók létrehozására 

 

A 21. századi rohanó, mediatizált világban a művészet szerepe, jelentősége is dinamikus 

változásban van: felértékelődik rekreációs funkciója. Ezen túl azonban nemzeti felelősségünk, hogy 

a színház ne a kollektív szellemi leépülés és a giccs, hanem a társadalmilag is érzékeny, felelős, de 

igényes szórakoztatás platformja legyen. Ennek fényében ösztönözzük a klasszikus, avagy kortárs, 

a jelen valóságra a humor és a szépség könnyed eszközeivel reflektáló előadások létrehozását, a 

szellemileg friss és szórakozás reményében. Szempontunk az értékfelmutatás a témaválasztásban: 

család, egymásra figyelés, generációk közötti kapcsolat pozitív példái. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létre hozása, valamint 

meglévők forgalmazása. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 18 millió forint 

 

10. Népzenei és világzenei projekt 

 

A 21. század legdominánsabb művészeti kifejezési formája a zene: ellentétbe a többi művészeti 

ággal, valamennyi állampolgár – legyen fiatal vagy idő, városi vagy vidéki – mindennapjában 

megtalálható. Felismerve a zene teljes társadalmi lefedettségét, olyan projekteket ösztönzünk, 

amelyek a magyar népi muzsika megújulását, valamint az igényes világi zene és popkultúra 

magasabb dimenzióba helyezését célozzák. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók létre hozása, valamint 

meglévők forgalmazása. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 15 millió forint 

 

11. Televíziójátékok létrehozása 
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A 21. századi virtuális világ egyik legkomolyabb fenyegetése a kollektív szellemi erózió, amelynek 

megakadályozása nemzeti felelősségünk: a tudásalapú és kulturális társadalom megteremtésének 

nélkülözhetetlen eleme. Ebből kifolyólag ösztönözni kívánjuk az igényes szórakozást képviselő 

színházi előadásokon alapuló tévéjátékok elkészítését helyi televíziós szakemberek bevonásával. 

Együttműködés egy színház és egy helyi Tv-s csapat között, amelynek célja tévéjáték létrehozása, 

amely alapvetően egy az adott színház meglévő színdarabján alapul. A kategória kiegészítő forrást 

ad a színdarabból tévéjáték készítéséhez. A fenti célon túl az „élő” előadó-művészet közvetett 

promócióját és térnyerését is jelentené, valamint a szociálisan hátrányosabb régiókba is 

becsempészné a kultúra morzsáit. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő színdarabok és tévéjátékok létre hozása. 

 

Pénzügyi keret: 200 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 20 millió forint 

 

12. „A magyar előadó-művészet megőrzése” program 

 

A hazai előadó-művészeti élet sokszínűsége, társadalmi beágyazottsága és nemzetközi elismertsége 

olyan unikális értékek, amelyek megőrzése közös felelősségünk. Ennek érdekében olyan 

vállalásokat támogatása a cél, amik az utókor, de a jelen tudományos és közművelődési igények 

mentén örökítik meg előadó-művészeti kincseinket, dokumentumfilmek képkockáin és előadó-

művészeti albumok hasábjain. E körben kiemelt figyelmet szentelünk a kultúraantropológiai 

szemléletnek, amely a magyarság kultúrnemzetté válását és hazánk művészeti zsenijeit mutatja be 

a magyar történelem tükrében. Fontosnak tartjuk továbbá a különböző kultúrák közös 

motívumkészletének, valamint a nemzeti szimbólumrendszernek a felmutatását. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő kiadványok és dokumentumfilmek létre hozása. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 20 millió forint 

 

13. Előadói és összművészeti estek kistelepülések kávéházi tereiben 

 

A kitelepülések kulturális és művészet ellátottságának fokozása érdekében olyan helyi 

közösségépítő rendezvényeket támogatunk, amelyek az előadó-művészet eszköztárával, de akár 

más művészeti formákat is bevonva képesek a vidéki szellemi élet fellendítésére. Előnyt élveznek 

a helyi kulturális terekben megvalósítandó összművészeti pódiumok és szavaló estek. 

A program a Petőfi Irodalmi Múzeum bevonásával valósul meg. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint 

 

14. A kulturális esélyegyenlőtlenség és szegregáció csökkentése 

 

A kulturálisan alulreprezentált régiókban élők közművelődési lehetőségeinek és hozzáférésének 

bővítése, valamint a kulturális egyenlőtlenség és a szegregáció csökkentése színházművészeti 

alkotások ismertetőihez, vagy teljes előadásaihoz történő hozzáférés biztosításán keresztül. 

 

Pénzügyi keret: 20 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 7 millió forint 

 

15. Színházi eszközfejlesztési program 
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A 21. századi minőségű előadó-művészet megköveteli a modern technológiának és a magas nézői 

audiovizuális elvárásoknak megfelelő infrastruktúra kialakítása, amely high-tech színházi 

eszközparkot követel meg. A kategória célja annak biztosítása, hogy a teátrumok a nívós 

színházművészeti munkát világszínvonalú instrumentumok között gyakorolhassák. 

 

Pénzügyi keret: 200 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint 

 

16. „Társművészetek a vidéki színházakban” program 

 

A klasszikus (prózai) színházon túli előadó-művészeti területek – ti. zene, tánc és cirkusz – külön 

utakon folyó fejlődése döntően egy-egy meghatározó intézmény falain belül valósult meg, felépítve 

az adott művészeti forma misztikumát és távolságtartását. A magyar művészeti hagyományok 

azonban nemzetközileg is elismertek valamennyi területen, így fontosnak tartjuk ezeket az értékeket 

állampolgáraink számára hozzáférhetővé tenni. Ennek következtében támogatjuk azokat a 

vállalkozásokat, amelyek az operát, operettet, cirkuszt és balettet a vidéki kőszínházak műsorára 

tűzik – közelebb hozva a hétköznapi ember számára is ezek varázsát. 

A kategória célja, a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti produkciók befogadása, létrehozása. 

 

Pénzügyi keret: 300 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 15 millió forint 

 

17. Vidéki kőszínházak koprodukcióinak ösztönzése 

 

A hazai színházi élet legnagyobb értéke a kőszínházi-társulati rendszer, amelynek hátránya éppen 

a statikus működés, a mobilitás és kooperáció hiánya. A projekt keretében azokat a 

kezdeményezéseket támogatjuk, amelyek a serkentve a kulturális élet helyi monotonitását, a megyei 

hatókörű vidéki kőszínházak együttműködését takarja. Azokat a vállalkozásokat ösztönözzük, 

amelyekben legalább 3 előadó-művészeti szervezet közösen hoz létre előadást, amely aztán 

valamennyi teátrum műsorát tudja képezni. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 20 millió forint 

 

18. Új, előadó-művészeti és kísérő képzések létrehozása 

 

Az oktatás és munkaerő-piac párbeszéde a művészeti területen is kulcsfontosságú: olyan 

művészeket és szakembereket kell képezni, amelyek megfelelnek a művészeti szcéna mint sajátos 

piac kívánalmainak. Erre tekintettel, a művészeti szféra igényeire építve, új előadó-művészeti és 

egyéb kísérő szakképzéseket indítunk, amelyek gyakorlatorientált módon biztosítják a művészeti 

szcéna emberi erőforrás oldalának hosszú távú fenntarthatóságát. 

 

Pénzügyi keret: 50 millió forint 

 

19. Színjátszó táborok szervezése 

 

Fontos a művészeti élet folyamatos, egymásra épülő utánpótlás-bázisának megteremtése, így a 

csecsemő és gyermek korosztály után az iskolások színházszeretetének kialakítását is feladatunknak 

tartjuk. Az általános és középiskolások számára a játékon túl új funkciót kap a művészet: a saját 

hang, identitás és személyiség kibontakoztatásának terepe – így megfelelő élmények és érzelmi-

közösségi védőháló mellett a nemzeti szocializáció újabb dimenzióját képezi. 
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Pénzügyi keret: 100 millió forint 

 

20. Kistelepülési művelődési házak kulturális fejlesztése 

 

A kulturális lefedettség és művészeti ellátottság döntően a kistelepüléseket sújtó probléma, ezért 

társadalmi felelősségünknek tekintjük a vidéki művelődési házak „valódi” tartalommali 

megtöltését. A művészeti alapellátás stratégiai célja tükrében szükségszerű a kistelepülések 

kulturális – és ezáltal közösségi – életének fellendítése, így a vidéki előadó-művészeti mini-

projektek feltétlen támogatást élveznek. 

A program előadó-művészeti szervezet bevonásával valósul meg. 

 

Pénzügyi keret: 200 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 8 millió forint 

 

21. Színházi nevelés és drámapedagógia 

 

A művészet értése, illetve tudatos érzékelése a kultúrával való nevelés, ennél fogva pedig a nemzeti 

identitás nélkülözhetetlen eszköze. A színházi nevelés és a drámapedagógia tehát olyan forma, 

amely a színházi élmény mellett szocializációs közegként is funkcionál – képes generációs, 

társadalmi vagy egyéni problémákra is választ találni, éppen a szituációs absztrakcióból adódóan. 

Ezáltal nem csak a kulturális képzeletben, és a művészeti tájékozottságban, de az érzelmi 

intelligenciában is fejlődés érhető el – amely a civilizált nemzet egyik alappillére. 

A kategória célja színházi nevelési és drámapedagógiai foglalkozások létre hozása. 

 

Pénzügyi keret: 50 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 5 millió forint 

 

22. Pályakezdő művészek támogatása 

 

Az elkövetkező nemzedékek felkarolásának, valamint az előadó-művészeti szféra minőségi 

fenntartásának fontos eleme a jövő művészgenerációjának egzisztenciális és szakmai 

megalapozása. Ezt szem előtt tartva a kategória célja a művészeti felsőoktatási intézmények magyar 

nyelvű képzésein 2018-ban és 2019-ben szakképesítést (BA, MA diploma, vagy azzal egyenértékű 

oklevél) szerzett pályakezdő művészek bértámogatásának biztosítása. A támogatás feltétele a 

pályakezdők legalább 2 évig történő továbbfoglalkoztatása a programot követően. 

 

Pénzügyi keret: 200 millió forint 

Igényelhető támogatás: 5 millió forint/pályakezdő 

 

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 1 795 7093                                          

            06 1 795 7058 

            06 1 795 1335 

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

 

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