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KITÖLTÉSI SEGÉDLET 

 

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

2022. 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 

 

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) 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 a gyermekek 

és fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatását, a kultúra iránt egyelőre kevésbé vagy 

egyáltalán nem érdeklődők figyelmének felkeltését és a kisebbségi létben élők támogatását a 

különösen érzékeny előadó-művészeti alkotómunka általános támogatása mellett. 

 

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: 
 

1. Minősítéssel rendelkező magánszínházak működést kiegészítő támogatása 

2. Minősítéssel nem rendelkező önkormányzati fenntartású színházak működést 

kiegészítő támogatása 

3. Szabadtéri Színházak működést kiegészítő támogatása és szabadtéri előadó-művészeti 

színterek felújításának támogatása 

4. Kísérletező és Alternatív Színházak működést kiegészítő támogatása 

5. Nemzetiségi Színházak működést kiegészítő támogatása 

6. Táncművészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása 

7. Lovas Színházak működést kiegészítő támogatása 

8. Hajón, vízi eszközön működő előadó-művészeti színtér működést kiegészítő 

támogatása 

9. Befogadó színházak működést kiegészítő támogatása 

10. Kortárs színpadi és zeneművek megrendelése és bemutatása  

11. "Közös gyökereink” – határon túli előadó-művészeti program 

12. Társadalmi felelősségvállalást elősegítő és családbarát programok 

13. Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása 
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A többlettámogatás feltétele igénylés benyújtása a tematikus egyedi támogatási rendszerben, az 

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

Rendszeren (EPER) keresztül. 

 

Az egyedi igénybejelentő adatlap benyújtásának határideje: 2021. november 29.  

 

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, 

 

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 maximum 4 tematikus egyedi kérelmet nyújthat be az alábbi 

feltétel figyelembe vétele mellett. 

• Az igénylő szervezet egy támogatási kategórián belül kizárólag egy igénybejelentést nyújthat 

be.  

• Kizárólag egy működést kiegészítő támogatás igényelhető. (Működést kiegészítő 

támogatási kategóriák: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és 13) 
• A támogatási kategóriáknál megjelölt pénzügyi keret irányadó, a változtatás jogát a 

Támogató fenntartja. 

A támogatás igényléséhez a saját- és/vagy egyéb forrás rendelkezésre állásáról az EPER-ben az 

egyedi támogatási kérelem adatlapjában nyilatkozni szükséges. A kérelem költségvetésében csak 

abban az esetben kell szerepeltetni, ha az adott támogatási kategória esetében a Támogató saját és 

vagy egyéb forrás biztosítását előírja. 

 

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 (projekt kezdete és vége): 
• Központi költségvetési szervek esetén: 2022. január 1. – 2022. december 31. 

• Egyéb szervezetek esetén: 2022. július 1. – 2023. június 30. 

 

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

költségek teljesítésének) időszaka: 

• központi költségvetési szervek esetén: 2022. január 1. – 2022. december 31. 

• egyéb szervezetek esetén: 2022. július 1. – 2023. június 30. 
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Szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítésének határideje: 

 

A támogatás felhasználásáról szóló záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 

kedvezményezettek általi benyújtásának határideje: 

 

• Központi költségvetési szervek esetén: 2023. március 21. 

• Egyéb szervezetek esetén: 2023. szeptember 18. 

 

Az egyes támogatási kategóriák tartalma: 

 

1. Minősítéssel rendelkező magánszínházak működést kiegészítő támogatása 
 

Jelen kategóriába tartozó teátrumok elhelyezkedésük és repertoárjuk miatt is hiányt pótló szerepet 

töltenek be a kulturális életben. A kategória célja, hogy az elnyert támogatásnak köszönhetően 

tevékenységükkel hatékonyan hozzájáruljanak az olyan színházat értő és szerető közönség 

kiszolgálására, mely a különböző társadalmi problémákra is érzékeny. A minősített színházak 

listája az alábbi linken elérhető: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200005.emm 

A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, 

létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 2 milliárd forint 

Igényelhető támogatás: max. 300 millió forint 

 

2. Minősítéssel nem rendelkező, önkormányzati fenntartású színházak működést kiegészítő 

támogatása 
 

A kategóriába tartozó színházak elhelyezkedésük és repertoárjuk miatt is hiánypótló szerepet 

töltenek be a kulturális ellátásban. Jelen támogatással az ő működésüket kívánjuk elősegíteni. 

Jelen kategóriába azon önkormányzati fenntartású színházak jelentkezését várjuk, akik 

nem szerepelnek a minősített színházak listájában, azaz jelen jogszabályban nincsenek 
nevesítve: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200005.emm 

A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, 

létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 500 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 40 millió forint 

 

3. Szabadtéri Színházak működést kiegészítő támogatása és szabadtéri előadó-művészeti 

színterek felújításának támogatása 
 

A támogatás célja, hogy az állandó és jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő 

játszóhelyek a nyári hónapokban (május 1-től augusztus 31-ig) magas színvonalú, színes palettán 

mozgó és több réteget megszólító előadásokat tudjanak létrehozni. A működésüket kívánjuk 

segíteni annak érdekében, hogy minél szélesebb réteg számára tudják biztosítani a különböző 

előadó-művészeti produkciók varázsát. Elbíráláskor előnyt élvezhetnek azok a szabadtéri 

színházak, melyek minősítéssel rendelkező tánc- és mozgásművészeti együttesek produkcióit 

kívánják meghívni. Ugyanakkor a többlettámogatásból a már működő szabadtéri színterek 

közönségforgalmi területei (színházi előterek, ruhatár, lobby, nézőtéri mosdó, büfé, lépcsőház, lift 

stb.) megszépülhetnek és megújulhatnak annak érdekében, hogy a 21. századi igényeknek 

megfelelő külsővel és technikai tartalommal fogadják a közönséget.  

A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, 

létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200005.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200005.emm
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Pénzügyi keret: 1 milliárd forint 

Igényelhető támogatás: max. 300 millió forint 

 

4. Kísérletező és Alternatív Színházak működést kiegészítő támogatása 
 

Jelen kategóriába tartozó színházak és alkotói csoportok progresszivitásuk miatt figyelemre méltó 

jelenségei a kortárs szcénának. Munkájukkal hozzájárulnak alternatív közösségek intellektuális 

fejlődéséhez, valamint szakmai körök számára elfogadott kulturális értéket teremtenek, 

közvetítenek. A támogatással kísérletező és alternatív előadásaik kaphatnak teret különböző 

helyszíneken.  

A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, 

létesítése költségsorra nem tervezhetők.  

 

Pénzügyi keret: 500 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 50 millió forint 

 

5. Nemzetiségi Színházak működést kiegészítő támogatása 
 

A támogatás célja, hogy a nemzetiségi vagy magyar nyelven játszó, adott közösséghez kötődő 

alkotóművészeti intézmények magas szinten ápolhassák kulturális hagyományaikat. A kérelemhez 

kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, létesítése költségsorra 

nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 200 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 50 millió forint 

 

6. Táncművészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása 
 

Az előadó-művészetek egyik nagy népszerűségnek örvendő ága a tánc, amely klasszikus és 

kortárs tendenciái a folyamatos fejlődés és megújulás következtében izgalmas lehetőségeket 

kínálnak. A magyar táncművészet, mozgásművészet megújulását nem csupán a nemzetközi 

trendek dinamizálják: fundamentális esztétikai követelmény, hogy az a nemzeti 

hagyományainkból építkezve szülessen újjá – beemelve a társművészeteket, többek között a 

világviszonylatban is egyedülálló és elismert cirkuszművészet eszköztárát. 

A kategória célja működésük támogatása, és a fenti szellemiségnek megfelelő művészeti 

produkciók létrehozása. A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” 

Ingatlanok beszerzése, létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 600 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 50 millió forint 

 

7. Lovas Színházak működést kiegészítő támogatása 
 

A lovas színházak igazi hungarikumok, melyeknek a szórakoztatáson kívül fontos küldetésük van: 

erősíteni és fejleszteni a nemzeti lovas kultúrát, a hagyományőrzést és az idegenforgalmat. A 

Lovas Színházak kategória célja működésük támogatása, és a fenti szellemiségnek megfelelő 

művészeti produkciók létrehozása. A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások 

„C2” Ingatlanok beszerzése, létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 600 millió forint  

Igényelhető támogatás: max. 200 millió forint 
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8. Hajón, vízi eszközön működő előadó-művészeti színtér működést kiegészítő támogatása 
 

A vízpartokon, hajókon és egyéb vízi eszközön működő színterek rendkívül izgalmas szereplői a 

hazai kulturális életnek, melyek azon túl, hogy egész évben szinte minden korosztálynak kínálnak 

programokat, hatékonyan járulnak hozzá az idegenforgalom növekedéséhez. A kategória célja 

működésük és sokszínű programjaik támogatása. A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe 

költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 400 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 50 millió forint 

 

9. Befogadó színházak működést kiegészítő támogatása 
 

Befogadó színháznak tekintjük azon teátrumot, hangversenytermet, amely az előadások, 

hangversenyek bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli színház, ideértve 

az olyan cirkuszművészeti szervezetet valamint hangversenytermet is, amely az előadást állandó 

játszóhelyen, saját tulajdonú vagy rendelkezésű kőépületben valósítja meg. Ezen színterek 

működésének támogatására, felújítására, produkciók befogadására és magas művészi színvonalon 

megvalósuló előadásokra kérhető támogatás. A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe 

költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 2 milliárd forint  

Igényelhető támogatás: max. 200 millió forint 

 

10. Kortárs színpadi és zeneművek megrendelése és bemutatása  

 

A kategória fő célja a kortárs szerzők és a színházak, szimfonikus zenekarok együttműködésének 

az elősegítése. A támogatással kortárs színpadi művek megírását, színpadra adaptálását és 

bemutatását, valamint kortárs zeneművek megkomponálását és bemutatását kívánjuk ösztönözni. 

Az egyedi támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó a kérelmet benyújtó intézmény és a 

kortárs szerző között létrejött megállapodás. Kétoldalú megállapodás helyett egyoldalú 

szándéknyilatkozat nem fogadható el. 

A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, 

létesítése, „C5” Ingatlanok felújítása költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 500 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 20 millió forint 

 

11. "Közös gyökereink” – határon túli előadó-művészeti program 

 

A támogatás célja a határon túli magyar nyelven játszó társulatok és a magyarországi teátrumok 

szakmai munkájának ösztönzése, amelynek keretében legalább egy közös alkotást hoznak létre. A 

fentiek mellett támogatjuk a „testvérszínházi” rendszer életre hívását, amelynek célja az állandó 

koprodukciók és kölcsönös vendégszereplések megvalósítása. Támogatási kérelmet csak a 

Magyarországon bejegyzett szervezetek nyújthatnak be. 

A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, 

létesítése, „C5” Ingatlanok felújítása költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 600 millió forint 

Igényelhető támogatás: max. 15 millió forint 
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12. Társadalmi felelősségvállalást elősegítő és családbarát programok 

 

A támogatási kategória sokrétű és változatos témájú előadó-művészeti programok 

megvalósítására ad lehetőséget. Egyrészt olyan színházi, zenei és táncos produkciók létrehozását 

ösztönzi, amelyek többek között nem csak az egyént, hanem tartalmukból adódóan az egész 

családot szólítják meg - ennél fogva pedig a kulturális esemény családi élménnyé válik.  

A társadalmi felelősségvállalást elősegítő programok közönsége és korosztálya a megvalósítandó 

koncepció szerint változatos képet mutathat. Valljuk, hogy a művészethez és kultúrához való 

hozzáférés valamennyi állampolgár joga. Ennél fogva közös felelősségünk a különféle (fizikai, 

érzékszervi vagy értelmi) fogyatékossággal élők számára biztosítani az akadálymentes előadó-

művészeti élményeket akár a szokásostól eltérő előadóhelyeken. Az elnyert támogatásból az 

alábbi programok megvalósítása támogatott: családbarát előadások; meglévő vagy új előadások 

akadálymentesítése; beruházás (pl. rámpa, lépcsőlift kialakítása); társadalmilag elgondolkodtató 

produkciók létrehozása, melyek a jelen valóságára a humor eszközével reagálnak; a kulturális 

esélyegyenlőtlenséget csökkentő programok (pl. kulturálisan alulreprezentált régiókban élők 

kultúrához való hozzájutásának kialakítása, a lehetőségek bővítése); kulturális programok 

létrehozása kifejezetten a közoktatási intézményben tanuló diákok és a szociális intézményekben 

gondozottak számára; drámapedagógiai tevékenység támogatása; integrációt elősegítős és 

szegregációt csökkentő programok támogatása.  

A projekten belül a fent felsorolt elemek tetszőleges számban és módon beépíthetők. A 

kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, létesítése, 

„C5” Ingatlanok felújítása költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 1 milliárd forint 

Igényelhető támogatás: max. 20 millió forint 

 
13. Fesztiválszervező előadó-művészeti szervezetek működést kiegészítő támogatása 
 

A települések, városok, régiók fejlődésének és a közösség építésének egyik fontos szereplői a 

magas minőséget képviselő fesztiválok. A kategória célja a fesztiválszervező szervezetek alapvető 

működésének támogatása, valamint klasszikus és kortárs tánc- és mozgásművészeti, minősítéssel 

rendelkező együttesek produkcióinak meghívása, elsősorban vidéken megrendezendő 

fesztiválokra. A kategórián belül elszámolható többek között munkabér, irodabérlet, 

munkavégzéshez szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzése stb. 

A kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások „C2” Ingatlanok beszerzése, 

létesítése költségsorra nem tervezhetők. 

 

Pénzügyi keret: 2 milliárd forint 

Igényelhető támogatás: max. 250 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 7058 

 06 1 795 1335 

 06 1 896 2993 

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

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