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KITÖLTÉSI SEGÉDLET 

 

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

2019. évi zeneművészeti kategóriához 

 

 

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). 

 

Az igénybejelentés elengedhetetlen feltétele az EPER elektronikus adatbázisba történő 

regisztráció, amennyiben a szervezet még nem rendelkezik EPER belépési adatokkal 

(https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx). 

 

A többlettámogatás célja: 
 

Alapelv:„Forrás a zenének, feladat a zenésznek” 

 

A művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság fejleszti a kreativitást és az 

arra való készséget, hogy a kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon önismeretünk, 

emberi kapcsolatrendszerünk. A művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások 

értelmezése és elemzése pozitív attitűdök kialakulását eredményezi. 

 

A magyar zenei kultúra értékei közismertek a világban. Kimagasló szerzőink és 

előadóművészeink váltak és válnak a nemzetközi zenei élet ikonikus személyiségeivé. A zene, 

mint nemzetközi nyelv, megkönnyíti a magyar szellemi értékek befogadását és megértését 

külföldön is. Azt is bizonyította már a tudomány, hogy a zene a nevelésre, a gondolkodásra, ezen 

belül az agyműködésre mással nem pótolható hatást gyakorol. Ezért szükséges, hogy mindazok, 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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akik a zenei területért tevékenykednek, egy országosan összehangolt, stratégiailag átgondolt 

rendszer mentén működjenek egy világosan átlátható financiális keretrendszer nyújtotta 

tervezhetőség mellett a fenti misszió megvalósítása érdekében.  

 

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

Egy szervezet 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: 

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

 Egyéb szervezetek esetén: 2019. január 1. – 2020. június 30. 

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. június 30. 

 

Az egyedi igénybejelentő adatlap benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 23 óra 59 

perc 

 

Az elbírálás szempontjai: 

 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. 

 

Szakmai tartalom: 

 

A támogatás a „Forrás a zenének – feladat a zenésznek” program (továbbiakban: Program) 

megvalósítására igényelhető. A Program megvalósítási időszaka alatt legfeljebb 6030 koncert 

kerül támogatásra az előadó-művészeti többlettámogatásra előirányzott forrásból. Azok a 

zeneművészeti szervezetek, akik a programelemek megvalósítására nyújtanak be igényt, az 

előadói létszámtól függő pontértéknek megfelelő többlettámogatásban részesülhetnek. 

 

Programelemek: 

 

1. Országimázst építő külföldi rangos helyszínen történő fellépés 

2. Rangos külföldi művész felléptetése vidéken 

3. A két hazai rangos koncertteremben történő megjelenés (MÜPA, Zeneakadémia) 

4. Felnőtt koncert 
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5. Ismétlődő felnőtt koncert székhelyen kívül, vidéken 

6. Ismétlődő felnőtt koncert határon túli magyarlakta területeken 

7. Egyházi, templomi koncert 

8. Köztéri, nagyszínpadon történő fesztivál koncert 

9. Köztéri koncert 

10. Ifjúsági és gyermek program Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken 

 

 

A Program alapelvei: 

 

 A pontrendszer alapján kapható előadó-művészeti többlettámogatás teljes mértékben 

független a szervezetük alapműködési támogatásától. 

 

 Egy pont értéke 100.000 Ft + 10.000 Ft szervezési költség. 
 

 A Program tervezési és lebonyolítási nyilvántartását a Filharmónia Magyarország Nonprofit 

Kft. végzi. A szervezési költség a program leszervezését tartalmazza, egyeztetéseket a felek 

közt és a helyszínen a program leügyelését. dologi kiadásokra nem nyújt fedezetet (pl. 

marketing költség, terembérlet, hangolási költség, fény-  hangtechnika, stb.). A Program 

lebonyolítási nyilvántartását, mediálását a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. végzi. 

 

 Az egyes programelemek szervezésére a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 

felkérhető, ebben az esetben egy pont értéke 100.000 Ft az adott programelem 

tekintetében. 

 

 A társadalmi felelősségvállalásra minden támogatott szervezet köteles – 5 millió forintonként 

egy alkalom megvalósítása szükséges. 
 

A társadalmi felelősségvállalásnak minősül: 

  

1.      30 perces mini koncert 

2.      hangszerismertető 

3.      koncert kórházban, gyermekotthonban, nyugdíjas otthonban, büntetés-végrehajtási 

intézetben, szociális otthonban stb. 

4.      kurzus zeneiskolákban vagy zenetanári továbbképzés megvalósítása (3-4 óra egy 

zenésszel) 

5.      zenekari próbatermi látogatások iskolásoknak (a meghatározásra kerülő társadalmi 

felelősségvállalások darabszámának maximum az 50 százaléka teljesíthető a jelen feladattal) 

6.      zenei tábor (legalább 3 napos tábor esetén 5 eseménynek számít) 

 

 

Az egyeztető lap részletes kitöltési útmutatója: 

 

 

1. programelem:  

 

 
 

Országimázst építő külföldi rangos helyszínen történő fellépés
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A pályázó rangos külföldi hangversenytermekben és a kiemelt nemzetközi eseményeken való 

részvételét, valamit a pozitív országimázst építő fellépéseit támogató programelem. (Az 

EPER felület részletes programtervében nevezze meg a rangos külföldi 

hangversenytermeket.) 

 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat! 
 

                

 

 2. lépés: G oszlop  

 

 A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (25, 50, 75, 100) írja be 

 a vállalt koncertszámot a G oszlopba.  

  

             
 

Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

25 Írja be a darabszámot!

50 Írja be a darabszámot!

75 Írja be a darabszámot!

100 Írja be a darabszámot!

Pontérték

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)
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2. programelem:  

 

 
 

 

A pályázó rangos külföldi művész vidéki koncerttermekben történő felléptetését támogató 

programelem. (Az EPER felület részletes programtervében nevezze meg a rangos külföldi 

művészt.) 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat!

  
  

 2. lépés: G oszlop  

 

A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (150, 150, 150, 150) írja 

be a vállalt koncertszámot a G oszlopba.  

  

 
 

 
 

Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

igen/nem

Rangos külföldi művész felléptetése vidéken

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

150 Írja be a darabszámot!

150 Írja be a darabszámot!

150 Írja be a darabszámot!

150 Írja be a darabszámot!

Pontérték



6 

 

 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban.  

 

 
 

 

3. programelem:  

 

 
 

A Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében és a Zeneakadémia 

Nagytermében megtartott koncerteket támogató programelem. 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) az országimázst építő külföldi rangos helyszínen történő fellépését! Több 

 koncert esetén több létszám kategóriát is választhat! 

  

 2. lépés: G oszlop  

 

A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (5, 10, 15, 15) írja be a 

vállalt koncertszámot a G oszlopba.  

  

 
 

 

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem

A két hazai rangos koncertteremben történő megjelenés (MÜPA, Zeneakadémia)

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

5 Írja be a darabszámot!

10 Írja be a darabszámot!

15 Írja be a darabszámot!

15 Írja be a darabszámot!

Pontérték
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Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

 

 

 
 

 

4. programelem:  

 

 
 

A felnőtt bérletes vagy bérleten kívüli hangversenyek megrendezését támogató programelem. 

 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat! 

 

 
 

 

 2. lépés: G oszlop  

 

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem

Felnőtt koncert

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)
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A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (2, 4, 6, 8) írja be a vállalt 

koncertszámot a G oszlopba.  

  

 
 

 
 

Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

 

 

 
 

5. programelem:  

 

 
 

A zeneművészeti együttes bejegyzett székhelyén kívül, vidéki településeken megtartott 

koncerteket támogató programelem. 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

2 Írja be a darabszámot!

4 Írja be a darabszámot!

6 Írja be a darabszámot!

8 Írja be a darabszámot!

Pontérték

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem

Ismétlődő felnőtt koncert székhelyen kívül, vidéken



9 

 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat!

 
 

 

 2. lépés: G oszlop  

 

A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (5, 10, 15, 20) írja be a 

vállalt koncertszámot a G oszlopba.  

  

     
 

 

 
 

Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

 

 

 
 

6. programelem:  

 

 

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

5 Írja be a darabszámot!

10 Írja be a darabszámot!

15 Írja be a darabszámot!

20 Írja be a darabszámot!

Pontérték

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem
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A határon túli magyarlakta településeken megtartott koncerteket támogató programelem. 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat! 

 

 
  

 

 2. lépés: G oszlop  

 

A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (5, 10, 15, 20) írja be a 

vállalt koncertszámot a G oszlopba.  

  

     
 

 
 

 

Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

 

Ismétlődő felnőtt koncert határon túli magyarlakta területeken

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

5 Írja be a darabszámot!

10 Írja be a darabszámot!

15 Írja be a darabszámot!

20 Írja be a darabszámot!

Pontérték
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7. programelem:  

 

 
 

Szakrális jellegű koncerteket támogató programelem. Tartsa szem előtt az országos 

lefedettség kultúrpolitikai fontosságát az egyházi színterek tekintetében. Egy templomban 

csak egy megtartott koncert számolható el a Program keretében. A programelem tekintetében 

ingyenes koncertek megvalósítása szükséges. (Az EPER felület részletes programtervében 

nevezze meg a településeket.) 

 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat!

 
  

 2. lépés: G oszlop  

 

A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (2, 4, 4, 4) írja be a vállalt 

koncertszámot a G oszlopba.  

  

 
 
 

 
 

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem

Egyházi, templomi koncert

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

2 Írja be a darabszámot!

4 Írja be a darabszámot!

4 Írja be a darabszámot!

4 Írja be a darabszámot!

Pontérték
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Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 
 

 
 

 
 

8. programelem:  

 

 
 

Köztéri, nagyszínpadon történő koncerteket támogató programelem. A programelem 

tekintetében ingyenes koncertek megvalósítása szükséges. (Az EPER felület részletes 

programtervében nevezze meg a településeket.) 

 

 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat!

 
  

 2. lépés: G oszlop  

 

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem

Köztéri, nagyszínpadon történő fesztivál koncert

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)
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A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (10, 20, 30, 40) írja be a 

vállalt koncertszámot a G oszlopba.  

  

             
 
 

 
Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

 
 

 
 

9. programelem:  

 

 
Köztereken való rendszeres koncertezést támogató programelem. Tartsa szem előtt az 

országos lefedettség kultúrpolitikai fontosságát. Az 5000 fősnél nagyobb lélekszámú 

városokban megrendezésre kerülő koncertek számolhatók el a Program keretében. A 

zeneművészeti szervezeteknek egy vagy több város rendszeres zenei ellátását szükséges 

biztosítaniuk. A programelem tekintetében ingyenes koncertek megvalósítása szükséges. (Az 

EPER felület részletes programtervében nevezze meg a településeket.) 

 

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

10 Írja be a darabszámot!

20 Írja be a darabszámot!

30 Írja be a darabszámot!

40 Írja be a darabszámot!

Pontérték

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem

Köztéri koncert
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A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat!

  

 2. lépés: G oszlop  

A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (3, 5, 6, 7) írja be a vállalt 

koncertszámot a G oszlopba.  
    

         
 
 

 
 

Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

 

 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

 
 

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

3 Írja be a darabszámot!

5 Írja be a darabszámot!

6 Írja be a darabszámot!

7 Írja be a darabszámot!

Pontérték

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)
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10. programelem:  

 

 
 

Ifjúsági és gyermek programokat támogató programelem. 

 

A kitöltéshez kövesse az alábbi lépéseket: 

 

 1. lépés: B-E/5 cellák 

 Határozza meg, hány fővel fogja teljesíteni (zenekari létszám, karmester, szólista 

 együttvéve) a fellépést! Több koncert esetén eltérő létszám kategóriát is választhat! 
  

 
 

 2. lépés: G oszlop  

 

A kiválasztott létszám kategóriákhoz tartozó pontok soraiba (1, 2, 2,5, 3) írja be a 

vállalt koncertszámot a G oszlopba.  

  
    

         
 
 

 
 

Ezt követően a H és I oszlopokban megjelenik a pontszám alapján felszorzott 

támogatási összeg. Amennyiben több létszám kategóriában is megjelölt koncertet, úgy 

a H oszlopban megjelenő összegek az I oszlopban összesítve, egy összegben 

jelennek meg. 

 

igen/nem

Ifjúsági és gyermek program  Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken

Fellépők száma (fő) 1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

1-15 (fő) 16-35 (fő) 36-55 (fő) 55 felett (fő)

Az EMT program 

keretében a 

szervezet által 

vállat koncertszám 

(db)

1 Írja be a darabszámot!

2 Írja be a darabszámot!

2,5 Írja be a darabszámot!

3 Írja be a darabszámot!

Pontérték
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 3. lépés: J oszlop 

 

Írja be nyilatkozatát a programelem J oszlopában lévő egyesített cellába: igen/nem. 

Amennyiben az igen opciót választja, a szervezési költség automatikusan levonásra 

kerül az I oszlopban. 

 

 

 

 
 

 
Társadalmi felelősségvállalás: 

 

 

A programtábla automatikusan hozzárendel egy megvalósítandó társadalmi felelősségvállalást 

5.000.000 forint támogatásonként a G oszlopban. 

 

G/58 cella: 

 

A cella értéke az összesített koncertszámot jelzi (a 10 programelemmel és a társadalmi 

felelősségvállalással együtt).  

 

H/58 cella: 

 

A Forrás a zenének – feladat a zenésznek programból választott feladatok, és a hozzájuk tartozó 

pontszámok alapján megítélhető támogatást jelöli. 

 

 

 

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 
 

Nyilatkozom, hogy a 

Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.-t be kívánom 

vonni a szervezési 

feladatokba: igen/nem

(A mező kitöltése 

kötelező!)

igen/nem

mailto:info.emt@emmi.gov.hu
mailto:emt@emet.gov.hu

