
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 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 

 

 

 

 

Emtv. szerinti központi költségvetési támogatás rendeltetésszerű 

felhasználásáról szóló elszámolás 

 

 

Beszámolásra kötelezett: 

Az elszámolás benyújtására a Hivatal által az előadó-művészeti szervezetekről vezetett 

nyilvántartásában szereplő, Emtv. szerinti központi költségvetési támogatásban részesülő előadó-

művészeti szervezetek kötelezettek. 

 

 

Beszámoló benyújtásának határideje: 

A mínősített előadó-művészeti szervezetek a Központi Költségvetési támogatás 

befogadás évét követő június 30-ig kötelesek megküldeni a befogadott támogatásról szóló 

elszámolásukat a Hivatal részére 

 

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „Az 1. § szerinti beszámolásra kötelezett a tárgyévre 

vonatkozó, e rendelet szerinti beszámolót a tárgyévet követő év június 30-ig köteles megküldeni a kijelölt 

szervnek..” 

 

 

Beszámoló benyújtásának módja: 

Az előadó-művészeti szervezet fenntartója, fenntartó hiányában a szervezet képviselője az elszámolást 

a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Oktatási és Kulturális Osztályának 

megjelölésével kell benyújtani hivatali kapun keresztül. 

Ennek módja az epapir.gov.hu oldal. A témacsoport mező esetében a "Kormányhivatali ügyek", az 

ügytípus mező esetében "Általános hatósági feladatok" kiválasztása javasolt. A felületen csatolmányok 

feltöltésére lehetőség van. 

 

Amennyiben az ügyfél elektronikus ügyintézésre jogosult, vagy kötelezett, úgy az elszámolás 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. 

 

 

http://epapir.gov.hu/


 

A beszámoló elfogadására irányuló kérelemhez megküldendő kötelező mellékletek:  

 

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagi-foosztaly/oktatasi-

es-kulturalis-osztaly az alább felsorolt fájl néven találhatók meg: 

 

- 1. Kp-i Ktgv Támogatás Elszámolása I. Költségvetési szervként_10. mell 

- 2. Kp-i Ktgv Támogatás Elszámolása II. Gazdasági társaságként vagy Civil szervezetként_10. mell 

- 3. Kp-i Ktgv Tám_Szakmai_besz_Szinhaz_Tancegy_9.mell 

- 4. Kp-i Ktgv Támogatás_Szakmai_besz_Zenekar_Enekkar_9. mell 

 

 

A Korm. rendelet 23. §-a szerint „Az Emtv. alapján nyilvántartásba vett és a helyi önkormányzatok 

központi költségvetési kapcsolataiból származó támogatásokat tartalmazó fejezetből támogatásban 

részesülő előadó-művészeti szervezetet fenntartó, vagy az előadó-művészeti szervezettel 

közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzat (a továbbiakban: Fenntartó), ennek hiányában az 

előadó-művészeti szervezet (a továbbiakban együtt: Támogatott) az Emtv. szerinti központi 

költségvetési támogatás (a továbbiakban: támogatás) rendeltetésszerű felhasználásáról a 9. és 10. 

melléklet szerinti beszámoló alapján számol el a kijelölt szerv részére.” 

 

A beszámoló elbírálása: 

A Emtv. szerinti központi költségvetési támogatásról szóló elszámolás vizsgálata során az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szabályai kerülnek 

alkalmazásra. 

 

A Hivatal megvizsgálja a beérkezett elszámolásokat és amennyiben az hibás, téves vagy hiányos 

adatokat tartalmaz, úgy az Ákr. 44. §-nak megfelelően hiánypótlásra felszólító végzésben hívja fel az 

elszámolásra kötelezett szervezet fenntartóját, fenntartó hiányában a szervezetet az elszámolás 

javítására, illetve a szükséges dokumentumok benyújtására. 

 

A hiánypótlásra felszólító végzésben megjelölt határidőn belül a kötelezettségnek az elszámolásra 

kötelezett nem tesz eleget, a központi költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló 

elszámolás és beszámoló elfogadására indított eljárás megszüntetésre kerül.  

 

 

Kiegészítő tájékoztatás a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez. 

 

Az elszámolás benyújtása igazgatási díjmentes.  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagi-foosztaly/oktatasi-es-kulturalis-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/hatosagi-foosztaly/oktatasi-es-kulturalis-osztaly

