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1. Mi a „2019. évi egyedi előadó-művészeti többlettámogatás” célja, milyen támogatási

kategóriákra lehet egyedi támogatási kérelmet benyújtani?
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.
Támogatási kategóriák:
1. Nemzetstratégiai előadó-művészeti intézmények kategória
2. Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott színházak kategória
3. Nemzeti és kiemelt minősítésű színházak kategória
4. Szabadtéri színházak kategória
5. Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek kategória
6. Kísérletező független színházak kategória
7. Populáris-szórakoztató színházak kategória
8. Befogadó színházak kategória
9. Nemzetiségi színházak kategória
10. Táncművészeti szervezetek kategória
11. Zeneművészeti szervezetek kategória
2. Kik jogosultak egyedi támogatási kérelmet benyújtani „2019. évi egyedi előadó-

művészeti többlettámogatás” keretében?
Az lehet igénylő, aki:
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;
d) nincs köztartozása;
e) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (továbbiakban: EPER).
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.
3. Mi az „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2019. évi tematikus egyedi

támogatási rendszer” (EPER kategória kód: EMT-TE-19) célja, milyen támogatási
kategóriákra lehet tematikus egyedi támogatási kérelmet benyújtani?
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
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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 a Támogató ösztönözni kívánja 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
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
4. Kik jogosultak tematikus egyedi támogatási kérelmet benyújtani?

Az lehet igénylő, aki:
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 EPER-ben.
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;
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külföldi fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet;
az igény bejelentésének feltételeiként rögzített kritériumoknak nem felel meg.

5. Hogyan, illetve hol ellenőrizhető az, hogy az adott szervezet szerepel-e az előadó-

művészeti szervezet nyilvántartásában?
A nyilvántartásba vételt a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztályának
honlapján közzétett, adott havi „Nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek_2019_HÓNAP.xlsx”
dokumentumból lehet ellenőrizni. Elérhetősége:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagifoosztaly/oktatasi-es-kulturalis-osztaly linkről a „Kapcsolódó anyagok” részben.

6. Hány egyedi támogatási kérelmet/tematikus egyedi támogatási kérelmet nyújthat be

egy igénylő szervezet?
 Az „2019. évi egyedi előadó-művészeti többlettámogatás” esetében: egy szervezet
kizárólag egy kategóriában, és legfeljebb egy igénybejelentést nyújthat be.
 Az „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2019. évi tematikus egyedi
támogatási rendszer” (EMT-TE-19 EPER-kategória) esetében: egy szervezet egy
támogatási kategóriában kizárólag egy egyedi támogatási kérelmet nyújthat be. Az EPERben az EMT-TE-19 EPER-kategórián belül lehet elérni és kiválasztani a támogatási
kategóriákat a „Szervezeti adatok és részletes programterv” lapfülön található legördülő
menü segítségével.
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7. Az elnyerhető összeg milyen formában kerül folyósításra, és kell-e saját forrást

biztosítania az igénylő szervezetnek?
A „2019. évi egyedi előadó-művészeti többlettámogatás” illetve az „Előadó-művészeti szervezetek
többlettámogatása 2019. évi tematikus egyedi támogatási rendszer” esetében a megítélt
támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet, mely vissza nem térítendő támogatás formájában
kerül folyósításra, és a támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
8. Mekkora összegű támogatás igényelhető?

 A „2019. évi egyedi előadó-művészeti többlettámogatás” egyedi támogatási kérelem
esetében: nincs korlátozva.
 Az „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2019. évi tematikus egyedi
támogatási rendszer” (EMT-TE-19 kategória) esetében az alábbi táblázat szerint:
(FIGYELEM: Az egyedi támogatási kérelem befogadása során a Támogatáskezelő vizsgálja,
hogy az igényelt támogatás összege nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető
mértéket. Amennyiben a táblázatban megadott összegeknél magasabb összegre nyújtottak
be tematikus egyedi támogatási kérelmet, akkor az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerül. A befogadás vizsgálat keretében hiánypótlásra nincs lehetőség.

Támogatási kategória
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
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

5

Maximálisan
igényelhető
támogatási összeg
18 000 000 Ft
8 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
10 000 000 Ft
10 000 000 Ft
8 000 000 Ft
18 000 000 Ft
15 000 000 Ft
20 000 000 Ft
20 000 000 Ft
5 000 000 Ft
7 000 000 Ft
10 000 000 Ft
15 000 000 Ft
20 000 000 Ft
nincs
nincs
8 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft/
pályakezdő

9. Hol lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmek elektronikus pályáztatási rendszere (felülete) az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER).

10.

Hol érhető el az EPER?

Az EPER elérése: a www.emet.gov.hu oldalon keresztül:
majd a
felületre
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon.

feliratra kattintva,
kattintva,

vagy

közvetlenül

a

Az EPER-EMET – belépési kódok (felhasználónév, jelszó) igénylése hogyan történik
elfelejtett jelszó esetén?
11.

A belépési kódokat az emt@emet.gov.hu e-mail címen igényelheti a következő adatok
megadásával:
- szervezet neve,
- adószáma,
- címe, e-mail címe,
- hivatalos képviselő neve.
Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási
jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva.
Amennyiben elfejeltette jelszavát, akkor az emt@emet.gov.hu e-mail címen kérhet új
jelszót a fent megadott kérelem benyújtásával.
12.

Hol található elektronikus segédlet az EPER-hez?

Az alábbi linkről tölthető le az EPER Felhasználói kézikönyv:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/eper_segedletek/kezikonyvek/eper_palyazoi_felhasznaloi_
kezikonyv_2013_09_09.pdf
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Azon szervezetek esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által EPERben kiírt pályázati kategóriák kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot 2019ben, és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a
regisztrációs nyilatkozat beküldése?
13.

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval, nem szükséges a nyilatkozat
ismételt beküldése.
Amennyiben időközben a szervezet valamely adata változott, akkor azt a szükséges az EPER „Saját
adatok” menüpont alatt
-sal módosítani, majd a módosított regisztrációs
nyilatkozatot (kinyomtatás és aláírás után) postai úton benyújtani a Támogatáskezelőhöz. Kérjük,
a megváltozott adatokat hivatalos iratokkal is igazolja, és a dokumentumokat csatolja
regisztrációs nyilatkozatához!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait:
- Civil szervezetek esetében: az Országos Bírósági Hivatal honlapján a Civil Szervezetek
Névjegyzékével szükséges egyeztetni.
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
- Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által nyilvántartott szervezetek esetében: MÁK
Törzskönyvi nyilvántartás adataival szükséges egyeztetni.

14.

http://allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv
Cégnyilvántartásban nyilvántartott szervezetek esetében: jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételét igazoló okirattal szükséges egyeztetni.
Hogyan ellenőrizhető az EPER-ben, hogy érvényes a regisztráció?

Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
15.

Mi a teendő, ha a szervezet adatai módosulnak?

Ha a szervezet adataiban változás következik be, akkor annak tényétől számított 8 napon belül
szükséges adatmódosítást végrehajtani az EPER-ben, a módosított regisztrációs nyilatkozatot
kinyomtatni, és cégszerű aláírást követően beküldeni.
Amennyiben a szervezet neve, székhelye, hivatalos képviselőjének neve, pénzintézete és/vagy
bankszámlaszáma változik, akkor a regisztrációs nyilatkozat mellé az azt alátámasztó
dokumentum(ok) – hivatalos képviselő által hitelesített - másolatát is csatolni szükséges.
 ha csak olyan adat módosul, amit csak az EPER tartalmaz, a közhiteles nyilvántartás
nem?
Amennyiben a szervezet adataiban változás következik be (pl.: e-mail cím, levelezési cím,
telefonszám stb.), akkor azt 8 napon belül szükséges az EPER adatain is átvezetni módosítással és
új regisztrációs nyilatkozat beküldésével.
 ha a szervezet hivatalos képviselője vagy a székhely címe módosult?
Abban az esetben, ha a szervezet hivatalos képviselője vagy a székhely címe módosult, a
szervezetnek kérvényeznie kell a változtatást az illetékes hatóságnál.
Amíg a változtatás nem emelkedett jogerőre nem szükséges a változásokat az EPER-ben átvezetni,
azonban a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott
változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű, digitális másolatát és a bírósági eljárás megkezdését
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igazoló okirat oldalhű, digitális másolatát) az EPER „Dokumentum beküldőjének” segítségével
csatolni kell az egyedi támogatási kérelem benyújtásakor.
A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok
beküldése magyarázza az EPER adatai és a közhiteles elektronikus nyilvántartások adatai közötti
ellentmondást. A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az
EPER adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése. Amennyiben a módosítást
alátámasztó okiratok (például bírósági végzés) nem kerültek felcsatolásra az EPER-be, úgy a
módosított és kinyomtatott, cégszerűen aláírt új regisztrációs nyilatkozattal együtt szükséges
azokat is beküldeni.
Milyen címre kell küldeni a regisztrációs nyilatkozatokat?

16.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1391 Budapest Pf.: 247.
Kérjük, hogy a borítékon minden esetben tűntessék fel, a program nevét vagy kódját (például:
„EMT-19” vagy „EMT-TE-19”)!
Kinyomtatható-e az EPER-ből a benyújtott támogatási kérelem?

17.

Igen, kinyomtatható az alábbiak szerint:
-

menüpontból,

az

adott

kérelmet

kijelölve

és

a

akciógombot használva
o adott lapfül kinyomtatása a Ctrl+P billentyűparancs segítségével
o teljes dokumentum kinyomtatása a
ikonnal. A rendszer az egyedi
kérelmet legenerálja PDF formátumban, melyet a
funkciógomb
segítségével lehet lementeni illetve nyomtatni.
18.

Miért „vágja le” az EPER a költségvetésbe beírt számokat?

Abban az esetben, ha ilyen típusú hibát tapasztal, akkor kérjük, hogy az EPER nyitó oldalán
található „Költségvetési tábla - levágott számok” segédletet szíveskedjen használni.

Hol találhatóak az Előadó-művészeti szervezetek
programjaival kapcsolatos információk, dokumentumok?

többlettámogatásának

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról érhetőek el, az
menüből:
http://www.emet.gov.hu/

alatt található

19.
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20.

Melyek az Ügyfélszolgálati elérhetőségek a programmal kapcsolatban?

Az ügyfélszolgálat megosztott, az alábbiak szerint:
 a támogatási konstrukcióval kapcsolatban, szakmai ügyfélszolgálat:
A támogatási konstrukcióval kapcsolatban 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-rel és okirat-kibocsátással kapcsolatban):
06-1/550-2760
 hétfőn és pénteken 8:00-12:00 óra között,
 kedden és csütörtökön 12:00-16:00 óra között;
 szerdán 8:00-16:00 között
Továbbá e-mailen: emt@emet.gov.hu
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