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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. 
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Támogatási kategóriák: 
1. „Anyaországi előadó-művészeti élmény a diaszpórában” program 

2. „Rekreációs és közösségi terek a vitális művészetért” program 

3. Színészlakások fejlesztése, felújítása program 

4. Külföldi művészeti fesztiválokon való részvétel ösztönzése 

 

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

Egy szervezet egy kategóriában kizárólag egy igénybejelentést nyújthat be. 

 

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: 

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

 Egyéb szervezetek esetén: 2019. január 1. – 2020. október 31. 

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható 

költségek teljesítésének) időszaka: 

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

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

 

Az egyedi igénybejelentő adatlap benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 23 óra 

59 perc 

 

Az elbírálás szempontjai: 

 a szakmai program illeszkedése a felhívásban szereplő kultúrpolitikai célokhoz, 

 a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása, 

 a költségvetés realitása, 

 a program várható társadalmi hasznossága. 

 

A fenti szempontok alapján a kultúráért felelős államtitkár dönt a támogatásról.  
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Az egyes támogatási kategóriák tartalma: 

 

23. „Anyaországi előadó-művészeti élmény a diaszpórában” program 

 

Az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolat erősítése nemzeti felelősségünk, amelynek 

különösen fontos pillére a kulturális kötelék és közös nyelvezet ápolása. A program célja, 

hogy a Magyarországot külső kényszer hatására elhagyni kényszerülő honfitársaink és 

leszármazottaik a nemzethez tartozás érzetét kifejező előadó-művészeti élményhez jussanak. 

Ennek keretében ösztönözzük a magyar előadó-művészeti szervezetek nemzeti tematikájú 

előadásainak, koncertjeinek és további előadó-művészeti produkcióinak Kárpát-medencén túli 

forgalmazását, kiutazását. A több szervezet koprodukcióban megvalósuló programok a bírálat 

során előnyben részesülnek. 

 

Pénzügyi keret: 100 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint 

 

24. „Rekreációs és közösségi terek a vitális művészetért” program 

 

A 21. század mediatizált világának veszélye az elidegenedés, a közösségi interakció 

leépülése, amely negatív hatása alól művészeti alkotómunkának otthont adó társulati lét sem 

kivétel. A jelen munkaerő-igényei már nem csak a klasszikus és közvetlenül a 

munkavégzéshez kötődő helyiségeket követelnek meg, hanem számos olyan megoldást, 

amely lehetőséget ad a kikapcsolódásra, feltöltődésre is. A művészeti műhelyek inspiratív 

atmoszférájának, a művészek vitalitásának megőrzése érdekében támogatjuk olyan rekreációs 

és közösségi terek (pl. konditerem, szauna, pihenőszoba, művészklub) kialakítását, 

újragondolását, amelyek a professzionális és modern munkakörülményeken keresztül hosszú 

távon biztosítják a minőségi és megújulni képes művészet feltételét, a „lélegző” társulatot. A 

program keretében támogatjuk az építési engedélyhez nem kötött felújítási és korszerűsítési, 

valamint az ahhoz kapcsolódó eszközök beszerzését és egyéb munkálatokat. 

 

Pénzügyi keret: 150 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint 

 

25. Színészlakások fejlesztése, felújítása program 

 

A hazai színházi hagyományok művészeti érteke mellett markáns szociális elemmel 

rendelkeznek, amelyek összességét a társulati létforma fémjelzi, továbbá az alkotómunkán túl 

a művészek magán- és családi életében is pozitív fundamentumként van jelen. Ennek 

legmeghatározóbb eleme az alkotók megélhetését és privátszféráját biztosító színészlakások 

rendszere. Tekintettel arra, hogy ennek a szociális hálózatnak a kialakulása a 20. század 

közepére nyúlik vissza, szükségessé vált az infrastruktúra fejlesztése, a színészlakások 

felújítása, ezáltal a művészek és családjuk életkörülményeinek javítása. A program keretében 

támogatjuk a színészlakások építési engedélyhez nem kötött felújítását és korszerűsítését, 

valamint az ahhoz kapcsolódó eszközök beszerzését és egyéb munkálatokat. 

 

Pénzügyi keret: 150 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 10 millió forint 

Önerő: az igényelt támogatás 10 %-a 

A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 90% lehet. 
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26. Külföldi művészeti fesztiválokon való részvétel ösztönzése 

 

Hazánk országimázsának meghatározó eleme a szellemi értékeink nemzetközi láthatósága, 

így az előadó-művészeti sikerek kulturális diplomáciánk fundamentumát képezik. Ennek 

kiemelt platformjaként a kontinens, valamint a világ nívós fesztiváljai említhetőek, amelyek 

nem csupán a nemzetközi művészeti elit, de a szélesebb közönség és kultúrafogyasztó 

populáció homlokterében vannak. Meggyőződésünk, hogy a magyar előadó-művészeti szcéna 

olyan alkotásoknak ad életet, amelyek világviszonylatban is magas értéket képviselnek. Erre 

tekintettel a program keretében támogatjuk az előadó-művészeti szervezetek saját, avagy 

koprodukcióban létrehozott előadásainak, koncertjeinek külföldi művészeti fesztiválokon való 

megmérettetését. 

 

Pénzügyi keret: 50 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 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 1 795 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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