Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

Az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek nyilvántartásba
vétele
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet 13. § alapján az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételére kijelölt
szerv a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal). A nyilvántartásba vételre
vonatkozóan a hatáskörét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 6. § határozza meg.
A Kormányhivatal illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.
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rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szabályai kerülnek alkalmazásra.
Az eljárás az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet
(továbbiakban: NEFMI rendelet) alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles.
Nyilvántartásba vétel
A Kormányhivatal nyilvántartást vezet az Emtv. 7. § (1) bekezdése alapján az előadó-művészeti
szervezetekről, valamint az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetekről.
Előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetként az a társadalmi szervezet vehető
nyilvántartásba, amelynek létesítő okirata szerint a társadalmi szervezet
-

előadó-művészeti területet érintő szakmai érdek-képviseleti tevékenységet végez, és

-

a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított két év eltelt
vagy tagszervezeteinek több mint fele állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti
szervezet.

A benyújtott kérelem tartalma:
A kérelmet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016.
(XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 428/2016. Korm. rendelet) 2. számú melléklete szerinti
adattartalommal kell benyújtani.

(A kérelem 2. sz. melléklet nélküli benyújtása esetén az Ákr. rendelkezéseire figyelemmel visszautasításra kerül.)

A kérelem adatait az alábbi okiratokkal kell igazolni:
-

az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, hatályos létesítő okirata,

-

az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett,
hatályos adatairól - a szervezet képviselőjének kérelmére - kiadott, az igazságügyért felelős
miniszter rendeletében meghatározott tartalmú, 30 napnál nem régebbi kivonat,

-

kérelmező képviseletében eljáró aláírási címpéldánya,

-

igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.

A benyújtott kérelem és csatolt dokumentumok vizsgálata során, amennyiben az tartalmi, vagy formai
szempontból hiányos, úgy a Kormányhivatal az Ákr. 44. §-nak megfelelően hiánypótlásra felszólító
végzésben hívja fel a Kérelmezőt a szükséges dokumentumok benyújtására.
A hiánypótlásra felszólító végzésben megjelölt határidőn belül a kötelezettségnek a kérelmező nem
tesz eleget, a nyilvántartásba vételi eljárás megszüntetésre kerül.
Az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek nyilvántartásba vett adatainak
módosítása, nyilvántartásból való törlése
A benyújtott adatmódosítási kérelem tartalma:
A kérelmet a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal kell
benyújtani.
(A kérelem 2. sz. melléklet nélküli benyújtása esetén az Ákr. rendelkezéseire figyelemmel visszautasításra kerül.)

Az adatmódosítási kérelem adatait az alábbi okiratokkal kell igazolni:
-

az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, hatályos létesítő okirata,

-

az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett,
hatályos adatairól - a szervezet képviselőjének kérelmére - kiadott, az igazságügyért felelős
miniszter rendeletében meghatározott tartalmú, 30 napnál nem régebbi kivonat,

-

kérelmező képviseletében eljáró aláírási címpéldánya,

-

igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.

Amennyiben megszüntetésre nem került sor (megszüntető okirat hiánya) az előadó-művészeti szakmai
érdekképviseleti szervezet döntéshozó szervének határozata a nyilvántartásból történő törlésről
(határozat száma/kivonat).

Kiegészítő tájékoztatás
A nyilvántartásba vétel/módosítás/törlés/kiegészítés eljárásának igazgatási szolgáltatási díját a NEFMI
rendelet határozza meg az alábbiak szerint:
„1. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény szerinti nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmező előadó-művészeti
szervezetnek és előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetnek (a továbbiakban
együtt: kérelmező) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) A kérelmező nyilvántartásba vételi eljárásának díja 25 000 forint.
2. § A kérelmezőnek a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adataiban, valamint a nyilvántartott
adataiban bekövetkező változások nyilvántartásban történő átvezetéséért igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetnie, amelynek mértéke 15 000 forint.
5. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal eljárásaiért a díjakat a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú fizetési számlájára történő
átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni az eljárás
megindítását megelőzően. Az eljárási díjak megfizetése során az átutalás közlemény rovatában,
vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés befizető azonosító rovatában az eljárás
fajtájának megfelelően a „nyilvántartásba vételi/adatváltozási/támogatási igazolási/támogatási
jogosultsági kérelem díja” megjelölést, továbbá a kérelmező nevét, valamint az „előadó-művészeti
igazgatási szolgáltatási díj” megjelölést is fel kell tüntetni. A díj megfizetését a kérelem papír alapú
benyújtása esetén az átutalási bizonylat vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés
feladóvevénye másolati példányának kérelemhez csatolásával kell igazolni.”
A kérelmet a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Oktatási és Kulturális Osztályának
megjelölésével kell benyújtani.
Amennyiben az ügyfél elektronikus ügyintézésre jogosult, vagy kötelezett, úgy a kérelem benyújtását az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet figyelembe vételével teheti meg.
Tájékoztatom, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 2. sz. mellékletet a Pest Megyei
Kormányhivatal

honlapján, „Kérelem_érdekképviseleti_szervezetek_nyilvántartásba_vételéhez.docx”

fájl néven tudja letölteni:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagi-foosztaly/oktatasies-kulturalis-osztaly

