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I. FEJEZET 

 

1.) Általános rendelkezések 
 

Az Alapítvány Alapító okiratának IV. fejezetében, valamint a közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényben (a 
továbbiakban: KEKVA tv.), a  Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a 
Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. 
törvényben (a továbbiakban: MKA tv.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben (a továbbiakban: Ectv.) és a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően jelen Szabályzatban az alábbiak szerint 
szabályozza a támogatások elfogadásának és nyújtásának elveit és korlátait: 
 

2.) Alapelvek 

1. Az Alapítvány a céljai elérése érdekében a támogatások és adományok elfogadásakor 
a következő alapelveket tartja szem előtt: 

a) az Alapítvány működésének törvényessége, jogi és erkölcsi kikezdhetetlensége, 
b) az Alapítvány az adományokat és támogatásokat átláthatóan kezeli, adományozói 

részére utólagos tájékoztatást ad (elszámol) az adományozott, támogatásként 
kapott összegekkel, 

c) a részére biztosított adományokat kizárólag az alapítványi cél szerinti 
tevékenysége érdekében használja fel, 

d) az adományszerzés semmilyen módon nem sérthet érdeket és nem járhat mások 
zavarásával, 

e) az Alapítvány tájékoztatási kötelezettségének mindenkor eleget tesz az 
adományozóval szemben, 

f) az adományozás, támogatás nyújtás mindenkor és minden adományozó részéről 
önkéntesen, annak elfogadása az Alapítvány részéről ellenszolgáltatás nélkül 
valósul meg, 

g) az Alapítvány követi a nyilvánosság és átláthatóság elvét. 

2. Az Alapítvány adományozói, támogatói pártok nem lehetnek, az Alapítvány 
elsősorban az alábbiaktól fogad el adományt, támogatást: 

a) az Alapító és az esetleges Csatlakozó(k), 
b) központi költségvetési szervek, 
c) belföldön és külföldön nyilvántartásba vett gazdasági társaságok, 
d) belföldön és külföldön nyilvántartásba vett alapítványok, 
e) belföldi és külföldi magánszemélyek, 
f) egyéb más olyan hazai és nemzetközi szervezetek, amelyeknek nincs kötődésük a 

hazai vagy a nemzetközi politikához. 
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3. Az Alapítvány támogatási tevékenysége során egyedi támogatások, pályázatok és 

támogatási programok keretében támogatást nyújt:  

a) belföldi és külföldi magánszemélyek, 
b) belföldön és külföldön nyilvántartásba vett gazdasági társaságok 
c) belföldön és külföldön nyilvántartásba vett civil szervezetek, 
d) felnőttképzési-, nevelési-oktatási intézmények 

részére. 

 

3.) Állami támogatás 
 

Az Alapítvány az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) 
bekezdésének állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban nyújt 
támogatást. Az Alapítvány állami támogatásokkal kapcsolatos támogatási programját 
jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

4.) A Szabályzat hatálya 
 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan eljárásra és az azokban résztvevőkre, 
melyek során az Alapítvány adományt, támogatást kap természetes vagy jogi 
személytől, illetve támogatást nyújt. 
 

 

II. FEJEZET 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGÉHEZ 

 ALÁBBI TÁMOGATÁSOKAT FOGADHAT 

 

1.) Alapítói vagyonrendelés 
 
2.) Megállapodás útján nyújtott vagyoni juttatás 

 

Az Alapítvány megállapodás útján az alábbiak szerint részesülhet vagyoni juttatásban: 
 
a) Magyar Állammal kötött megállapodás,  
b) Csatlakozóval kötött megállapodás  

alapján. 

 

3.) Támogatás 
 

Az alapítványi célok megvalósításához támogatást kaphat: 

a) a Magyar Állam, 
b) más jogi és természetes személy 

részéről. 
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4.) Adomány 
 

Az alapítványi célok megvalósításához adományt fogadhat el:  

a) a Magyar Állam, 
b) más jogi és természetes személy 

részéről. 

5.) Közfeladat-finanszírozási szerződés alapján kapott támogatás 

 

1. Az Alapítvány, mint szolgáltató a Magyar Állammal, mint megrendelővel közfeladat 
ellátására közfeladat-finanszírozási szerződést köthet. 
 

2. A közfeladat hosszú távon történő biztosítása érdekében a közfeladat ellátására 
hosszú távú keretmegállapodást szükséges kötni az alábbi tartalmi elemekkel: 

a) időbeli hatály: legalább tizenöt, legfeljebb huszonöt év  
b) az alapítvány finanszírozásának alapvető elvei és biztosítékai,  
c) az Alapítvány, a Petőfi Ügynökség, az Alapítvány intézményei, mint szolgáltató és 

az Alapító, mint megrendelő együttműködésének rendje.  

3. A keretmegállapodás hatálya alatt három-hat év időtartamra szóló részletes 
feladatfinanszírozási megállapodásokat szükséges kötni, amelyekben az alábbiakat 
szükséges megállapítani: 

a) a megállapodással érintett tevékenység vállalt volumene, indikátorrendszere, 
b) a támogatás mindezekhez igazodó mértéke 
c) a közfeladat-ellátás időszakos közös értékelésének és felülvizsgálatának rendje 
d) további szükséges részletszabályok.  

 
III. FEJEZET 

AZ ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT MAGÁN ADOMÁNYOK ÉS 

TÁMOGATÁSOK ELFOGADÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI 

 

1.) Az adomány, támogatás vizsgálata 
 
1. A Kuratórium nem fogad el olyan támogatást, amely a támogatás nyújtását bármilyen 

feltételhez köti vagy amely ellentétes Magyarország Alaptörvényével, az Alapítvány 
működésére irányadó jogszabályokkal vagy az Alapítvány Alapító okiratával. 
 

2. A Kuratóriuma bármilyen adományt, támogatást elutasít, amely ütközik az Alapítvány 
elveivel, az adományozás módja, összege, tárgya nem fogadható el.  
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3. A Kuratórium elutasít bármely adományt, ha: 

a) az adomány, támogatás elfogadásával veszélyeztetve érzi függetlenségét, 
b) az adomány, támogatás elfogadása nem az Alapítvány érdekeit szolgálja, 
c) az adományozó érdekei szemben állnak az Alapítvány érdekeivel, 
d) a támogatás elfogadása rossz reputációt jelentene az Alapítvány számára, 
e) a támogatás elfogadása jogszabályba ütköző, 
f) a támogatás olyan forrásból származik, mely nem egyeztethető össze az 

Alapítvány alapelveivel, céljaival, működésével vagy annak kétes eredetére lehet 
következtetni, 

g) a támogatás elfogadása egy esetleges jövőbeli pályázás alkalmával a kiírót 
eltántoríthatja az Alapítvány számára juttatandó támogatás odaítélésétől, 

h) az adományozó személyét nem tartja felvállalhatónak, a támogatás, adomány 
elfogadása bármilyen más módon ütközik az Alapítvány céljaival, elveivel vagy 
belső szabályzataival. 

4. A Kuratórium a felajánlott támogatás, adomány visszautasítása esetén nem kell 
döntését megindokolnia az adományozó irányába. 
 

2.) Az adomány, támogatás típusai 
 

1. Adomány, támogatás elfogadása – ellenszolgáltatás nélkül – megállapodás, 
szerződés, elfogadó nyilatkozat alapján történhet az alábbi formákban: 

a) pénzösszeg,  
b) értékpapír,  
c) társasági részesedés,  
d) ingatlan,  
e) ingóságok, 
f) vagyoni értékű jog,  
g) szolgáltatás. 

2. Az adomány, támogatás lehet célhoz kötött vagy cél meghatározása nélkül nyújtott. 
Cél szerinti adományozásnak, támogatásnak minősül, ha az adományozás, támogatás 
során az adományozó az Alapítvány Alapító okirata szerinti valamely célt jelöl meg az 
általa nyújtott adomány, támogatás felhasználásának céljaként. Szabadon 
felhasználható adományozás, támogatás, ha az adományozó, támogató nem jelöli 
meg adakozásának, támogatásának célját. Ebben az esetben az adomány, támogatás 
az alapítványi célt szolgáló bármely tevékenység közvetlen költségeire, azaz az 
Alapítvány működésének költségeire vagy egyéb közvetlen költségekre fordítható. 
 

3. Az Alapítvány lehetőség szerint folyamatosan, de évente legalább egyszer 
tájékoztatja a nyilvánosságot az elfogadott támogatások, adományok tényéről és 
főbb jellemzőiről. E célból az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – 
újságokban, folyóiratokban, honlapján, hírlevélben stb. – ad tájékoztatást az 
adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára 
benyújtandó beszámolókban foglaltakon túl további ismertetést nyújt. 
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3.) Az adományigazolás és a támogatót megillető kedvezmény 
 

1. Az adományozók közül a társasági jogalany adományozókat illetik meg a 
kedvezmények az alábbiak szerint: 

a) az adomány értékét a társasági adóalany adományozó ráfordításként számolhatja 
el, miután 

b) a kapott adományokról az Alapítvány adományigazolást állít ki a támogató, 
adományozó részére. 

2. Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a 
támogató rendelkezésére bocsátani. Az igazolást két példányban kell kiállítani a 
kiadványozási rend szerint. 

 
4.) Az adományok nyilvántartása 
 

1. Az Alapítvány minden kapott támogatásról és adományról nyilvántartást vezet, 
melyben feltüntet minden olyan adatot, mely az adomány, támogatás 
beazonosításához szükséges. Az Alapítvány a különböző forrásból (alapító, 
természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek adományai, 
támogatásai) érkező adományokat, támogatásokat nyilvántartásában külön 
szerepelteti. 
 

2.  Az Alapítvány a célhoz kötött támogatásokat elkülönítve kezeli. Az ilyen támogatások 
cél szerinti felhasználását is rögzíti nyilvántartásában. 
 

3. Az Alapítvány az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok hatálya alá 
tartozó támogatásokat elkülönítve kezeli a vonatkozó államháztartási előírások 
betartásával. Az ilyen támogatások cél szerinti felhasználását és a vonatkozó 
beszámolási kötelezettség teljesítését is rögzíti nyilvántartásában. 
 

4. Az Alapítvány a támogatások felhasználásáról a közvélemény számára tájékoztatást 
nyújt legalább évente egyszer és azt nyilvánosságra hozza az elfogadott támogatások 
és adományokról szóló beszámolókhoz hasonlóan. 
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IV. FEJEZET 

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK 

ÁLTALÁNOS 

 SZABÁLYAI 

 

1.) Döntési hatáskörök 
 

1. Az Alapítványnak a támogatási tevékenysége tekintetében a Kuratórium egyszerű 
többséggel hozott határozattal dönt: 

a) támogatási tervek előkészítéséről és meghatározásáról, 
b) a támogatási programokról, 
c) egyedi és pályázati úton nyújtott támogatásokról, ösztöndíjak 

jóváhagyásáról, 
d) közfeladatainak ellátásában közreműködő intézményei támogatásáról. 

 
2. A Kuratórium szakmai testületek véleménye alapján dönt az egyedi eljárásban, illetve 

pályázati úton nyújtott támogatásokról.  
 
 
2.) Hatálybalépés 

 

Jelen Szabályzat az elfogadásáról szóló döntés napján lép hatályba. 
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1. számú melléklet 

 

a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatási programjáról 

 

1. A jelen kuratóriumi határozat alapján, amennyiben a Magyar Kultúráért Alapítvány 
forrásaiból, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány közfeladatainak ellátása körében költségvetési 
forrásból finanszírozott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) 
bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, az 

a) csekély összegű támogatásként, 

b) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként, vagy 

c) audiovizuális alkotásokhoz nyújtott támogatásként az alábbi szabályok alapján nyújtható. 

2. Jelen kuratóriumi határozat alkalmazásában 

a) audiovizuális alkotásokhoz nyújtott támogatás: a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1., 2014.06.26.) (a továbbiakban: 
651/2014/EU bizottsági rendelet) 54. cikke szerinti támogatás, 

b) csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (HL L 352/1., 
2013.12.24.) bizottsági rendelet szerinti támogatás, 

c) csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 2a. pontja szerinti bizottsági rendeletek, 

d) immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak, 

e) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 53. cikke szerinti támogatás, 

f) működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. S (4) 

bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért - az ésszerű nyereséget lehetővé tevő 

diszkonttényezővel diszkontált bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált 

működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses 
szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval 
összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet 
beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési 

eredmény értéke nulla,  

g) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti 
ráfordítás, 

h) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás, 

i) tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz. 

3. Jelen kuratóriumi határozat alapján támogatás kizárólag vissza nem térítendő támogatás 

formájában nyújtható. 

 

4. A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási 

döntés meghozatala napjától számított tíz évig köteles megőrizni. 
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5. Nem ítélhető oda támogatás 

a) azon szervezet részére, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami 
támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló 

visszafizetési kötelezettségének, 

b) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

c) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

6. Nem ítélhető oda kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, vagy 
audiovizuális alkotásokhoz nyújtott támogatás nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére. 

7. Nem ítélhető kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás nyomtatott 
vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására. 

8. Támogatáshalmozódás 

a) A jelen kuratóriumi határozat alapján nyújtható támogatás azonos vagy részben azonos 
azonosítható elszámolható költségek esetén abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a 

csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

b) Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a jelen kuratóriumi határozat alapján 
nyújtott támogatás halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 
állami támogatással. 

c) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás függetlenül attól, hogy annak finanszírozása 
uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik - 

támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban 

meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. 

9. A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és 

illetékek levonása előtti összegben kell figyelembe venni. 

10. A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 9. cikke szerint közzététel céljából, feltéve, hogy a támogatás összege 
jogcímenként meghaladja elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, a halászati és akvakultúra-termékek termelésével, feldolgozásával és 

értékesítésével kapcsolatos tevékenység támogatása esetén a 30 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget, egyéb tevékenység támogatása esetén az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
Az adatszolgáltatást a támogatást nyújtó az Atr. 18/A-18/D.§-ai szerint teljesíti. 

11. Jelen kuratóriumi határozat alapján 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni. 

12. Jelen kuratóriumi határozat alapján csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható, különös tekintettel az 
alábbiakra. 

13. Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a csekély összegű 

támogatásokról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély 
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összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 

véve a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. 

14. A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év 

alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe 

venni. 

15. A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5. cikk (1) 
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző 
két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

16. Jelen kuratóriumi határozat alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1-11. és IV. fejezete, valamint 53. cikke szabályaival 
összhangban nyújtható, különös tekintettel az alábbiakra. 

17. Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási, működési vagy zenei és 

irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható. 

18. A jelen kuratóriumi határozat alapján nyújtható támogatás maximális összege 

a) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító aa) beruházási támogatás esetében 
projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ab) működési támogatás esetében 

vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

19. A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin 

kivételével - a következőkhöz nyújtható: 

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, 

filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti 

örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet 

és intézmény, 

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a 
kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé 

nyilvánított örökség, 

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség), 

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális 

tevékenység, 

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége 
védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó 
program, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra, 

f) zenei és irodalmi alkotások alkotása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, 

kiadása és fordítása. 

20. Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható 

költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, 

hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult észszerű 

nyereséget szerezni. 

 

21. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján 
előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. 



11 

 

22. A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszközök 

következő költségei: 

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, 
megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente 

legalább 80%-ban kulturális célra használják, 

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a 
kulturális örökség áthelyezésének költsége), 

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és 

helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális 

eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, 
digitalizálási és publikációs költség), 

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések 

költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek 

hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók 
tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség), 

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint 

ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként 

közvetlenül felmerülő költség). 

23. Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban 

keletkező működési veszteséget és egy ésszerű nyereséget. 

24. A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell 

meghatározni. A 22. pont szerinti maximális támogatási mérték betartása visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag is biztosítható. 

25. A működési támogatás elszámolható költségei: 

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. 

kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, 
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség, 

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok 

sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú 

figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának 

költsége), 

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való 

hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális 
szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség), 

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így 
különösen da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége, db) a kulturális 

projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség, 
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége, dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és 
felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége, de) az eszközök, szoftverek, felszerelések 

amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás, 

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem 

alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség, dg) a marketing 

költsége, dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség, 

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása, 

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal 

kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség. 



12 

 

26. A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési 

támogatás esetén a támogatás összege a 19-20. pontban, valamint a 22-23. pontban bekezdésében 
meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át. 

27. A 18. pont f) alpontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén 

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy 

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből 
származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható 
költségekből előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. 

28. A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében 

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség), 

b) a fordító díjazása, 

c) a szerkesztő díjazása, 

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás), 

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és 

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége számolható el. 

29. Jelen kuratóriumi határozat alapján audiovizuális alkotásokhoz nyújtott támogatás a 
651/2014/EU bizottsági rendelet 1-11. és IV. fejezete, valamint 54. cikke szabályaival összhangban 
nyújtható, különös tekintettel az alábbiakra. 

30. Támogatás az audiovizuális alkotásokra irányuló forgatókönyvíráshoz, fejlesztéshez, 
gyártáshoz, terjesztéshez és promócióhoz  támogatás nyújtható. 

 

31. A jelen kuratóriumi határozat szerinti támogatási program alapján audiovizuális alkotásokra 
vonatkozóan nyújtható támogatás maximális összege évente – a támogatási program szintjén – 50 

millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet. 

 

32. A támogatás nyújtása a területhez kötött ráfordítási kötelezettségektől függetlenül 

megállapítható. 
 

33. A támogatás keretében 

a) gyártási támogatás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve a 

fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket; 

b) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások 

fejlesztésével kapcsolatos költségek; 

c) terjesztési célú támogatás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával 

kapcsolatos költségek 

számolhatók el. 

 

34. Nem részesülhet jelen kuratóriumi határozat szerinti támogatásban olyan tevékenység, 

amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mozgókép törvény) 21. § f) pontja 

szerinti VI. kategóriába sorolandó film előállítására, terjesztésére, archiválására irányul. 
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35. Nem részesülhetnek támogatásban az olyan egyéb televíziós műsorszámok, amelyek nem 

minősülnek a Mozgókép törvény 2. § 28. pontja szerinti kulturális értéket műfaja alapján létrehozó 
filmalkotásnak. 

36. Nem részesíthető támogatásban filmstúdió infrastruktúrája. 

37. Támogatás filmgyártáshoz abban az esetben nyújtható, ha a filmalkotás megfelel a kulturális 
követelményeknek, azaz a Mozgókép törvény 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján 
legalább 16 pontot ér el akként, hogy az a)-n) pont szerinti feltételek közül legalább négyben pontot 

szerez, és 

a) jogszabályban meghatározott európai filmkoprodukciónak minősül, feltéve, hogy az magyar 
részvétellel készül, vagy 

b) az a)-h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt teljesít. 

38. Jelen kuratóriumi határozat szerinti támogatás filmterjesztéshez abban az esetben nyújtható, 

ha a filmalkotás megfelel a kulturális követelményeknek, azaz a Mozgókép törvény 2. mellékletben 

meghatározott szempontok alapján az a)-h) pont szerinti feltételek közül legalább két feltételt 
teljesít. 

39. A jelen kuratóriumi határozat szerinti támogatás maximális mértéke - a 37-40. pontokban 
foglalt kivételekkel - bármely filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének az 50%-áig 

terjedhet. 

40.  A támogatási intenzitás az egynél több európai uniós tagállamban készülő, több tagállambeli 
producerrel dolgozó produkciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60%-ára növelhető. 

41. A támogatás mértéke a filmalkotás gyártási költségvetésének 100%-áig terjedhet, ha a 
filmalkotást eredetileg magyar nyelven gyártják, továbbá valószínűsíthető, hogy a filmalkotás 

gyártási költségvetése a terjesztés valamennyi formájából származó összes bevétel révén sem térül 
meg. Ha a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés során megtérül, a gyártási költségvetést 

meghaladó összeget a támogató részére vissza kell fizetni. 

42. A támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, 

nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet 
olyan nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén, amelyben a magyar mellett legalább egy, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságának listáján 

felsorolt valamely állambeli filmelőállító is részt vesz. 

43. A támogatás mértéke dokumentumfilm, animációs film, tudományos ismeretterjesztő film, 
kísérleti film vagy rövidfilm műfajba tartozó magyar filmalkotás esetén kivéve a mozibemutatásra 
készült játékfilmeket - a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás 
esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a kulturális sokszínűséghez 

hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható. 

44. A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 
elszámolható költségek 100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül 

audiovizuális alkotást készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes 
költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor. A terjesztésre 
vonatkozó támogatási intenzitás mértéke megegyezik a gyártásra vonatkozó támogatási 
intenzitáséval. 


