
Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vett adatainak módosítása, 

nyilvántartásból való törlése 

 

Jogosultak köre:  

A Hivatal által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet fenntartója, 

ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet képviselője. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  

A benyújtott adatmódosítási kérelem tartalma: A kérelmet a 428/2016. (XII. 15.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani. 

A kérelem adatait az alábbi okiratokkal kell igazolni: 

- az előadó-művészeti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 

hatályos létesítő okirata 

- költségvetési szerv esetén a költségvetési szervekről vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásból származó, a törzskönyvi nyilvántartási szám igazolására 

vonatkozó hiteles kivonat 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet esetén a 

bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól – a szervezet 

képviselőjének kérelmére – kiadott, 30 napnál nem régebbi kivonat 

- nonprofit gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

- kérelmező képviseletében eljáró aláírási címpéldánya  

- kérelemben megjelölt fenntartó esetén annak igazolása 

- igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről 

 

Az 1. mellékletben megjelölt II., III., IV. pontjában a kérelmező által történő 

megjelölés igazolása a létesítő okiratban kell, hogy részletezésre kerüljön. 

A kijelölt szerv fent megjelölt dokumentumokon túl további dokumentumokat 

kérhet be az előadó-művészeti szervezet  

- tevékenységének jellege  

- művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti 

típusmegjelölése, valamint 

- működése szerinti típusmegjelölése  

nyilvántartásba kerülő adatainak ellenőrzésére/vizsgálatára. 



 

Amennyiben megszüntetésre nem került sor (megszüntető okirat hiánya), az 

előadó-művészeti szervezet döntéshozó szervének határozata a nyilvántartásból 

történő törlésről (határozat száma/kivonat). 

 

Eljárási költségek: 

A nyilvántartásba vétel/módosítás/törlés/kiegészítés eljárásának igazgatási 

szolgáltatási díját az eljárás az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett 

egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 2. §-a határozza meg.  

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. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

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. 

 

Az általánostól eltérő ügyintézési idő: - 

 

Jogorvoslat: 

A kormányhivatal döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfél az Ákr. 114. 

§ (1) bekezdése alapján, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 37. §-a és 39. §-a figyelembe vételével a véglegessé vált határozat ellen 

közigazgatási pert indíthat. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

− 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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

− az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

− az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 

− az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási 

hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. 

(III. 6.) NEFMI rendelet 

 

 


