
Megjegyzések és észrevételek az MSZT, MTT és FESZ ad hoc bizottságának TAO-
támogatás megváltoztatásáról szóló javaslatával kapcsolatban. 

2018. augusztus 16-21 

 

„Köszönöm a tájékoztatást. A Nemzetiségi Színházi Szövetség elnökeként köszönöm azt, hogy az EU 
tagországaiban való szereplés benne maradt a rendszerben. Az a néhány regisztrált magyarországi 
nemzetiségi színház, akik rendszeresen szerepelnek az anyaországukban is, örömmel vették ezt a 
lehetőséget. /Én még a 50 %-ot is tovább csökkentettem volna, akár 20 %-ra./ Annak különösen 
örülünk, hogy a TAO befogadásának mértéke a saját bevétel 80 %-áról 100 %-ra emelkedett, ez a mi 
kis pénzforgalmú nemzetiségi színházainknál nagy segítséget jelent. Egyetlen apróság: miután 
Szerbia még nem EU-s tagország a szerb színház nem tud az anyaországi szerbiai fellépéseinek 
bevétele után TAO-t lehívni. 

Tisztelettel:  

Csasztvan András” 

2018.08.16 
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dr. Komáromi György úr 

részére 

 

 

Tisztelt dr. Komáromi György! 

 

 Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Magyar Táncművészek Szövetsége, mint a hazai 
hivatásos táncművészeti előadó-művészeti szervezeteket képviselő szakmai szövetség, nem 
került meghívásra a TAO szabályozás módosításának előkészítésére létrehozott 
munkacsoportban. 

 



 A TAO szabályozás módosítására készült javaslatot külön kérésünkre, a Magyar 
Színházi Társaság küldte meg számunkra, azzal a megjegyzéssel, hogy ez egy szűk körű 
munkacsoport anyaga, s amelybe a Magyar Színházi Társaság, a Magyar Teátrumi Társaság 
és a Független Előadó-művészeti Szövetség tartozik. 

 

A Magyar Táncművészek Szövetsége támogatja a megküldött javaslatot, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az idő rövidsége folytán kicsi esélyt lát arra, hogy ezt az anyagot 
érdemben befolyásolni tudjuk az alábbi, általunk megfontolandónak tartott gondolatok 
megvitatásával, és módosító javaslatunkkal: 

 

Javaslatunk, hogy a TAO egy meghatározott része kerüljön egy központi alapba, 
amelyből bizonyos elvek alapján részesülhetnének a szervezetek. Azok is, amelyeknek eddig 
nem sikerült TAO pénzt gyűjteniük, de magas művészi színvonalú szakmai működésük 
alapján megérdemelnék a támogatás ezen formáját.  

 

Konkrét javaslatunk, hogy a mindenkori teljes TAO keret 5%-a kerüljön egy kulturális 
TAO alapba, melyet 9 fős bizottság (3 fő tánc, 3 fő zene, 3 fő színház) osztana fel szakmai 
elvek alapján. A felosztási tervezet tartalmazza, hogy a területek egyenlő arányban 
részesülnek az alapba jutó forrásból. Az alapból, a szervezeteknek nyújtott támogatás a 9 fős 
bizottság döntése alapján kerülhet felosztásra. 

 

 
Budapest, 2018. augusztus 15. 
 
 
 
tisztelettel 
 
 

                                                               
 

                                                                                                                
 
                                                                                

 
Mihályi Gábor  

                                                                                                   elnök      
 

 

Tisztelt Komáromi György! 

Az előadó-művészeti szervezetek TAO-támogatási rendszerének módosításáról szóló anyaggal 
kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ezen módosítás során vajon lenne-e mód a jogszabály 



érvényességét határon túlra kiterjeszteni. Azon társulatokra gondolok amelyek megfelelnek a 
minősítési elvárásoknak. 

Köszönettel Török István, Spectrum Színház 

2018.08.16 

 

 

Tisztelt Komaromi úr! 
 
Végig olvastam az átküldött dokumentumot, melynek nagy részével egyet értek. 
 
Amit aggályosnak tartok, hogy kinek, és mi alapján kell adatot szolgáltatni annak érdekében, 
 
hogy a minősítést megkaphassuk? 
 
A Hókirálynő Egyesület Meseszínháza 1995-től működik Egyesületként, és ettől az időponttól 
 
mutattunk be roma íróktól mesejátékokat. Most is közhasznú egyesületként működünk, az ország 
 
Művelődési Házaiban játszunk gyermek előadásokat. Évente 1 bemutatónk van, és 40-50 előadást 
 
játszunk. Pályázatokon már nem is indulunk, mert mindig 1 ponttal maradunk le a határtól, ahonnan 
 
támogatást kaphatnánk.  Csak a TAO lehetősége maradt számunkra, ha minősítenek...    
 
Tisztelettel: Füzesi Klára - Hókirálynő Meseszínház 
2018.08.16. 
 

(A FESZ tagjai) 

alapvetően üdvözlik és értik a módosítást. 
 
Javaslatok, észrevételek eddig, szűrve: 
 
 1.       több észrevételező írta, hogy magas a nettó 20.000 Ft-os 
jegy (azaz a 25.400 Ft-os jegyár), ahogy én most néztem, ez a belföldi 
koncertkirályokat nem is érinti meg, éppen ennyi a legdrágább jegyük 
 
2.       jelezték, hogy a függetlenek egy része – a színházi nevelési 
csoportok – ki vannak zárva a Tao-támogatásból mivel a gyerekeknek 
ingyen nyújtják a szolgáltatást vagy szolgáltatási díjat kapnak. Van 
aki elkezdett csoportos jegyet kiadni (egy osztály gyerek 1 csoport 
30-50.000 Ft körüli ár), kérdezi, ezt hogy érinti a módosítás, mármint 
a csoportos jegyet. 
 
3.     Kiegészítő javaslat, újabb korlát: az előző lezárt üzleti év 
forgalmának 20-25% legyen a befogadható TAO mértéke. 
 
4.     Problémaként jelzik, hogy az új belépőknek 3 év szervezeti 
működés kell a nyilvántartásba vételhez, ehhez jön még egy év a 
minősítés, tehát csak az 5. évtől válhatnak csak Tao-jogosulttá – ez 



hátrányos változás. 
 
dr. Rihay-Kovács Zita 

FESZ 

 

Török István – Spectrum Színház 

Az előadó-művészeti szervezetek TAO-támogatási rendszerének módosításáról szóló anyaggal 
kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ezen módosítás során vajon lenne-e mód a jogszabály 
érvényességét határon túlra kiterjeszteni. Azon társulatokra gondolok amelyek megfelelnek a 
minősítési elvárásoknak. 

Köszönettel Török István  

Zsuráfszky Zoltán – Honvéd Együttes 

Tisztelt Teátrumi Társaság! 

Érezhető, hogy az előkészítő munkacsoport sokat dolgozott a TAO támogatási rendszer 
megváltoztatásán. Több intézmény is van akinek nincs lehetősége TAO-zásra, miközben kiváló 
szakmai munkát végez. 

Támogatom a tervezetet, javaslom, hogy a végleges kidolgozásra legyen még lehetőség. 

Tisztelettel: Zsuráfszky Zoltán 
ügyvezető igazgató 
Honvéd Együttes 

 

Kelemen Csaba – Agria Játékok 

Kedves Attila! 

Átnézve az anyagot,teljesen korrekt, egyértelműen segíti a szakma fejlődését! 
Amit azonban nagyon hiányolok: 
A szakma teljes és tökéletes megalázása, hogy nekünk kell kuncsorogni a vállalatokhoz tao 
támogatásért! L. Simon László Úr is világosan kifejtette,-tudtommal eddig senki sem cáfolta meg- hogy 
a tao pénzek több mint egy negyedét ellopják! Igen ez a korrupció melegágya. 
Javaslatom: Jó volna, ha a tao pénzeket központi keretből hívhatnák le, szigorúbb ellenőrzés mellet 
ezek a pénzek, valóban a szakma támogatását szolgálnák. 

Jó munkát! 

Köszönettel: Kelemen Csaba  
Agria Játékok 

Pataki András – Soproni Petőfi Színház 

Tisztelt Elnökség! 

A TAO tv-i változtatásaival egyetertek, átgondoltnak tartom a javaslatot.  



Fontos, hogy a nemzeti, kiemelt és regisztrált (beleértve a befogadószínházakat, nyári színházi 
játszóhelyeket, valóban létező “független” színházakat) kategóriákhoz kötődjön a jogosultság, de el 
kell majd kerülni, hogy különböző cégek a jövőben tömegesen “színháziasodjanak”, és regisztrálják 
magukat, alkalmazkodva az új helyzethez.  

A szimfonikus együttesek csak tao lehívással indokolható könnyűzenei koprodukcióit, és “külföldi 
együttesek” közvetítő cégek által való forgalmazását is kizárnám a rendszerből. (Elképesztő, hogy mi 
van a koncertpiacon és a “sportcsarnok-színházakban”.) Az ellenőrzest szisztematikussá és 
hatékonnyá kellene tenni. A korábbi, -számos esetben kirívó- csalásokat végző cégekkel szemben el 
kellene járni. Kérdés, hogy mikor lépne hatályba a módosítás, és figyelembe lehet e venni a már 
lekötött, folyamatban lévő projekteket?  

További kérdés, bár közvetlenül nem ide tartozik, hogy a színházak hogyan tudnának közvetítői 
jutalékot kérő cégek nélkül is garantáltan forráshoz jutni? (Filmes példa van erre, és léteznek 
szerintem átgondolás tárgyát képező koncepciók is.) 

Maradok tisztelettel: Pataki András 

Nagy Gábor – Soltis Lajos Színház 

Kedves Anna ! 

Részünkről rendben. Köszönjük Illetékesek munkáját ! 

Minden jót kívánva üdvözlettel: 

Nagy Gábor  

Bank Tamás - Játékszín 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Örömömre szolgált, hogy ha rövid határidővel is, de lehetőségünk nyílt a TAO támogatási rendszer 
megváltoztatását célzó törvényjavaslat áttekintésére és véleményezésére.  

Amennyiben értelmezésünk helyes, a javaslat eredményeként a TAO források nagyságrendje 
összességében véve csökkenne az előadóművészeti szektorban, ugyanakkor az állami tulajdonú és 
már korábban is működési támogatásban részesült szervezetek számára a TAO igénybevehetősége 
alanyi jogon járna. Üdvözöljük azt a kezdeményezést, hogy a Társasági Adó terhére biztosított 
forrásokhoz csak azok az előadóművészeti szervezetek férjenek hozzá, amelyek hosszútávon 
kívánják a művészeti értékteremtés ügyét szolgálni, és az ilyen források igénybevételére méltatlan, 
gyakran csupán a TAO  felvételére alapított „művészeti szervezetek” kiszűrésre kerüljenek. 
Ugyanakkor őszintén reméljük, hogy a magánszínházak továbbra lehetőséget kapnak a minősítés 
megszerzésére, az általuk elért eredmények és a társadalmi szerepvállalásuk objektív megítélése 
mellett. 

 

A tervezetet átolvasva három módosítási javaslattal szeretnénk élni a Játékszín nevében: 

1. Úgy gondoljuk, hogy azok az előadóművészeti szervezetek, amelyek közszolgáltatási 
szerződéssel is rendelkeznek, egy picivel több részt vállalnak az előadóművészeti 
szervezetek közszolgálati feladataiból, így a javaslat 7. oldalán található (8) bekezdés 
szövegét az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 



o A miniszter elismert előadó-művészeti szervezetté minősíti a nemzeti vagy 
kiemelt minősítéssel nem rendelkező, az állam által fenntartott előadó-
művészeti szervezetet, továbbá azt az előadó-művészeti szervezetet, amely a 
tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben az e törvény alapján kiírt 
pályázaton működési támogatást nyert el, vagy amely a tárgyévben hatályos 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. 

2. A törvényjavaslatban, és sajnos a vonatkozó törvények eredeti szövegében is több helyen 
ellentmondásra ad okot a „tárgyév” kifejezés korlátlan használata. Erre példa a 
428/2016. (XII. 15.) Korm. Rendelet 6. § (1) A bekezdése, amely így szól: „A nemzeti, kiemelt, 
illetve elismert minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év 
január 31-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv részére a tárgyévet megelőző évben szerzett, 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4.§. 39. pontja szerinti 
jegybevételéről.” A szöveg alapján, amennyiben például a tárgyév 2018-as évre 
vonatkoztatandó, az adatszolgáltatás 2019. január 31-éig esedékes (tárgyévet követően) a 
2017 évben (tárgyévet megelőzően) megszerzett jegybevételről. A törvényalkotói szándék 
nyilván az lenne, hogy 2019. január 31-ig a 2018 évi bevételről kell adatot szolgáltatni. 
Javaslatunk tehát az lenne, hogy a tárgyév kifejezést már a törvényben és a 
kormányrendeletben is definiálni kellene, és persze a törvényalkotói szándéknak megfelelően 
használni. 

3. Célszerűnek tartanánk az „elismert” minősítési kategória kritériumainak felsorolásakor 
tisztázni, hogy a felsorolt példák mindegyikének egyidejű teljesítésére gondolnak-e [pl.:
 „beszámolási kötelezettségének eleget tesz (pályázatok, Tao-elszámolás)”], vagy a 
felsoroltak bármelyikének a teljesülésére [pl.: „professzionális tevékenységet folytat (például: 
előadásainak közreműködői és alkotói a tevékenységet hivatásszerűen végzik, előadásainak 
közreműködői és alkotói között vannak szakmai felsőfokú végzettséggel bíró művészek, 
közreműködőit és alkotóit alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja, előadásaik 
dokumentációja megfelelő, van szakmai recepció, a szervezet az MSZT, az MTT vagy a 
FESZ tagja, van honlapja, benne archívum)”] 

 

Úgy értelmezzük, hogy mivel a javaslat a TAO igénybevételének módosítása mellett elsősorban az új 
minősítési kategória („elismert”) bevezetése miatti változásokat tartalmazza, a kiemelt minősítési 
kategória megszerzésére vonatkozó kritériumok és határidők változatlanok maradnának. 

 

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, vagy észrevételeink további 
értelmezést igényelnének, örömömre szolgálna személyesen megbeszélni azt Önnel. 

 

Tisztelettel, 

Bank Tamás 

igazgató 

 

Kedves Anna! Kedves Kollégák! 
  
Köszönöm a türelmet.  
Először is tudnunk kell, hogy az Államtitkárság komolyan foglalkozik az üggyel. Mi segíteni tudunk, ha 
értelmes javaslatokat teszünk. Nem biztos, hogy ehhez a most kezdeményező csapatra is szükség van, 
de ha már beleálltunk a párbeszédbe, le kell szögeznünk, hogy nagyon "pragmatikusak" a szándékok, 
de a Javaslat nem old meg semmit. Sőt...  
E meglehetősen bonyolultnak látszó témában az lehet most leginkább segítségünkre, az tud legjobban 
eligazodni, a legtisztábban fogalmazni, aki a kezdetektől kidolgozta az emtv-t, és nem keveri össze a 
szálakat egy másik, a TAO törvényben foglaltakkal, illetőleg a feltételezett kultúrpolitikai célokat is 
artikulálni tudja egy szabályozási rendszer kidolgozásakor. Sok-sok, különböző fórumon tao-témában 



lefolytatott tárgyalás után az alábbiakban látom összegezhetőnek a lényeget, amely gyakorlatilag és 
elsősorban Kriza Zsigmond MMA-nak megfogalmazott szakvéleményét tükrözi, aki egyébként 
szerintem a legalkalmasabb lenne, hogy kidolgozza a "TAO szabályozási rendszer"-ét, anélkül, hogy 
szétrúgnánk a támogatási rendszert, amely működik, és az emtv-ben le van világosan fektetve.   
Kérlek, türelemmel olvassátok el az alábbiakat.   
  

 Nagyon fontos, hogy az Emtv. és a TAO tv. két külön jogi anyag. A társasági adókedvezmény a 
TAO törvényben (TAO tv.) van szabályozva. Meg kell nézni a törvény céljait és annak tükrében 
értelmezni azt, vagyis hogy a jogalkotó eredetileg mire rendelte az adott jogintézményt, és az 
összhangban van-e vagy nincs a törvény alkalmazásával. A legfontosabb kérdés a színházi területet 
illetően, hogy milyen eredményeket érjen el, milyen célokat szolgáljon a TAO. A szakma azt teheti meg, 
hogy a problémákat feltárja, és felhívja rájuk a figyelmet. Ha világosan meghatározásra kerül a 
kultúrpolitikai szándék, vagyis, hogy mi a TAO funkciója, abból egyenesen következik, hogy kell-e, és 
ha igen, akkor hol kell korrigálni. A legfontosabb kérdés, hogy a szabályos TAO igénybevétel 
összhangban van-e a szakmapolitikai célokkal (azokhoz jut-e a támogatás legnagyobb számban, akik 
a leginkább szolgálják a törvényi célt, vagy pedig ennél bővebb a kör, ezért olyan helyekre is jut a 
színházi TAO, amit nem tolerál a szakma). 

Összefoglalva: a szakma legfontosabb feladata, hogy határozza meg azokat a célokat, amelyeket a 
TAO-nak szolgálnia kellene. E tekintetben szükséges megvizsgálni, hogy csak a kőszínházi struktúrát 
szolgálja-e, vagy a pályázati kategória színházainak is fontos forrás kell-e, hogy maradjon, illetve 
vannak-e olyan egyéb előadó-művészeti, művészeti kezdeményezések, ezen túlmenően (állami és nem 
állami) oktatási intézmények, ahová kellene, hogy jusson.  

A szabályozás technikai részleteinek kidolgozása jogi kodifikációs munka, nem a szakma 
feladata. A szakma akkor tud hozzájárulni mindehhez, ha pontosan meg tudja határozni, hogy 
milyen célokat szolgáljon ez a különleges átengedett, közvetett adó.  

Ha a szakma azt sérelmezi, hogy sok TAO az ügyeskedések miatt olyan szervezetekhez kerül, ahová 
jogszabály szerint most sem kerülhetne, az nem a törvény módosítását indokolná elsősorban, hanem a 
kontrollmechanizmusok hatékonyabbá tételét az ellenőrzés szigorítása, szakszerűsége és 
hatékonysága növekedése érdekében.  

Ha az a problémája a szakmának, hogy teljesen szabályosan és olyan helyre kerülnek nagy összegek, 
ahol a szakma nem látja indokoltnak, ott szükséges meghatároznia a pontos, konkrét célokat. 
Szükséges megvizsgálni, hogy ezekkel a célokkal a mostani gyakorlat összhangban van-e. 

A Javaslatban szükséges lenne az aggályos jelenségek tételes, teljes körű felsorolása, azok 
okainak feltárása.  A Javaslat nem vezeti le, hogy a módosítások hogyan szüntetnék meg a 
visszaéléseket. 

A normatív támogatások minősítési rendszerének kiterjesztése a tao-támogatásokra kifejezetten 
aggályos lenne. A minősített előadó-művészeti szervezetek az emtv. törvényben rögzített jogi 
védelmet és miniszteri döntésen alapuló kultúrpolitikai védelmet élveznek. Ez az ún. kőszínházi 
struktúra sok évtizedes, egyes esetekben több, mint száz éves múlttal rendelkező, szinte kizárólag 
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló intézményekből áll. A néhány éve, jellemzően épp a tao-
támogatások realizálása érdekében regisztrált, korlátlan számú (a Javaslat nem tartalmaz felső határt) 
szervezet beemelése számottevő kultúrpolitikai kockázatot jelent, a jelenlegi támogatási szisztéma 
kiüresedéséhez, kezelhetetlenné válásához vezetne. 

A nemzeti minősítés országos jelentőségű, a kiemelt minősítés megyei, fővárosi jelentőségű művészeti 
tevékenységet feltételez, törvényben előírt minőségbiztosítási elemekkel, teljesítményelvárásokkal. A 
Javaslat szerinti "elismert előadó-művészeti szervezet" semmilyen törvényben rögzített 



támpontot nem ad arra, hogy milyen szervezetek kerülhetnek e körbe és milyen működési 
garanciákkal, teljesítményelvárásokkal kell számolniuk. 

A jelenleg regisztrált több száz szervezetet a Javaslat szerinti rövid időn belül minősíteni 
gyakorlatilag lehetetlen, a minisztériumi apparátust lehetetlen helyzetbe hozná. Néhány éves 
múlttal rendelkező szervezeteket szakmailag megalapozottan minősíteni, és ezáltal tartós törvényi és 
kultúrpolitikai védelemben részesíteni nem lehet, illetve nem indokolt. 

 A Javaslat szerinti, az "elismert szervezetek" minősítési segédlete - ami nem jogszabály - olyan 
kritériumokat említ példálózó jelleggel, amelyek szinte minden szervezet által könnyedén teljesíthetőek. 
Amelyik még ezt sem tudja teljesíteni, az nyilván rendszerszintű kockázatot sem jelent, az ilyen miatt 
aligha szükséges a teljes támogatási rendszert súlyos kockázatok és rengeteg munka árán átalakítani. 

Amennyiben a későbbiekben a tao-támogatás kivezetésre kerül, az akár több száz "elismert előadó-
művészeti szervezet" szerzett jogként továbbra is igényt tarthatna a "tartós, közvetett állami 
támogatásra", amit a kormányzatnak kellene megoldania. 

Összefoglalva: A Javaslat jelenlegi formájában nem jelent megoldást, az ismert problémák a 
jelenlegi támogatási rendszer alapjainak módosítása nélkül is orvosolhatóak lennének. A célokat 
kell világosan meghatározni, a szabályozásra váró területekre kell rávilágítani. A jogalkotó dolga 
ezeket összhangba hozni a törvénnyel és kodifikálni azokat, amennyiben szükséges. 

 
Javaslom tehát, hogy az MTT elnöksége kérje fel Dr. Kriza Zsigmondot a szabályozási 
rendszer, az esetleges kodifikációs előkészületek kidolgozására, amely alapján felelős 
javaslatot tehetünk Államtitkár Úrnak. 
Várom észrevételeiteket! 
Üdvözlettel 
Oberfrank Pál  

 

 

Kedves Komáromi György! 
  
A Summa Artium mint Tao. adminisztrációs/közvetítő szervezet nem volt megszólítva a Tao. 
módosítások ügyében (nem is vagyunk közvetlenül érintettek, tehát rendben is van ez így). 
Ezért elnézést kérek, hogy beleszólok a dologba, de Tao. ügyben nekünk is van egy vesszőparipánk, 
ami szerintünk pozitív változásokat idézhetne elő az előadó-művészeti szervezeteknél. Amiről 
beszélni szeretnék, az a bankadó. 
Sajnos, ez a mai napig csak sportfejlesztési támogatásra fordítható. A támogató számára előnyös, 
mert nem kell megfizetnie a kiegészítő támogatást, de ennek a sportszervezetek nem nagyon örülnek. 
A bankok szeretnének előadó-művészetet is támogatni, de ez a bankadóból nem lehetséges. Az 
előadó-művészeti szervezetek számára viszont előnyös lehetne ez a támogatási forma, mert itt a 
kiegészítő és rendes támogatás is egy kalapba megy, így nem számít, ha nem kapnak kiegészítő 
támogatást. 
Ezzel kapcsolatban már egyeztetéseket kezdtünk a Bankszövetséggel és Lőrinczy Györggyel, az 
Operettszínház vezetőjével mintegy fél évvel ezelőtt. Tehát a mellékletben megküldött tervezet 
mindkét helyen megtalálható. 
Úgy gondoljuk, most van akkora lobbierő előadó-művészeti oldalon, ha belenyúlnak a Tao-val 
kapcsolatos szabályozásba, talán egyúttal a bankadónál is lehetne sikert elérni. Ezen a téren a 
változások senkinek az érdekeit nem sértenék, de további lehetőséget jelentenének az előadó-
művészeti szervezetek számára. További jó hír, hogy ez a változtatás akár már 2019-től életbe 
léphetne. 
Kérem, hogy fontolják meg javaslatunkat! 
  
Köszönettel és üdvözlettel: 



  
Szűcs Andrea projekt vezető 
Summa Artium 
Bedő Ház – 1054 Budapest Honvéd utca 3. V. emelet 13. 
T/F: +36 1 318 3938 
E: andrea.szucs@summa-artium.hu W: www.summa-artium.hu 
 

MELLÉKLETBEN MEGTALÁLHATÓ A JAVASLAT 

 

Kedves Mindnyájan! 

Internet nélkül maradtam egy darabig, így csak a telefonomon tudtam követni a levelezést, érdemi 
hozzászólás nélkül. 

Az anyag viszont továbbításra került már, ahogy a lenti levélben olvasható. 

Ismerve az apparátus jelenlegi mozgási sebességét, talán nem eső után köpönyeg, ha néhány 
észrevétellel mégis kiegészíteném a témát, jelezve, hogy Szövetségünk elnöke, Kovács Géza és 
jómagam is a NEÉT tagjai vagyunk, tehát ésszerűnek tűnt, hogy a grémium elnökével ( aki a 
papírforma szerint illetékes is az ügyben) egyeztessük álláspontunkat. 

Indoklásul ide idézném Gyuri levelének egyik mondatát, mint kiindulási pontot, egyben kitűzött célt is: 

„Célunk az volt, hogy egy olyan konkrét javaslattal álljunk elő, amely hatékonyabbá és igazságosabbá 
teszi a TAO-támogatási rendszert, megszünteti annak anomáliáit” 

Ha jól gondoljuk a fent idézett cél nem a Tao. bevételek csökkentése, hanem azok tisztességes, 
méltányos elosztása, szakmailag , jogilag és gazdaságilag követhető, és a transzparens elosztása. 

Ezért úgy véljük, hogy – miközben a fix forintosított összeg meghatározása (pl.: a 20 ezer forint)  nem 
jó a szimfonikus zenekarok számára, ráadásul egy esetleges infláció idején szükséges lenne 
módosítani – az alábbi szempontok szabályozásának elmulasztása nem fogja meghozni a kívánt 
eredményt: 

1. A Tao. bevételek összegének, adományozójának, továbbá a kapott támogatás felhasználásának  

részletes nyilvánosságra hozása a támogatott szervezet honlapján, továbbá annak beszámolójában. 

2. Az 1. pont előfeltétele, hogy a vonatkozó szabályozás rögzítse azt, hogy a Tao. támogatást mire és 
milyen mértékben arányban lehet fordítani. Nyilvánvaló, hogy az előadóművészeti szervezetek 
közpénzből történő támogatásának része az, hogy azt kizárólag az alaptevékenységhez szükséges 
személyi, dologi, fejlesztési, működési stb. célokra lehet fordítani, mégpedig igazolt és indokolt 
módon, és ezen elvek és gyakorlat alkalmazásának elmulasztása az ugyancsak közpénz Tao. 
(átengedett adó) esetében indokolatlan, és egyenesen vezet a jelenlegi helyzethez. Azt sem tartjuk 
elképzelhetetlennek, hogy ezt a szabályozás felhasználási módonként %-ban határozza meg. 

3. A Tao rendszerében szabályozni kell a közvetítők helyzetét, jogállását és a közvetítésre fordítható 
költség százalékos arányát. Ha ez több, mint a 3-5%-os arány - úgy véljük - a legjobb szándékú egyéb 
szabályozás is hiábavaló. 

4. Megfontolásra méltónak tartunk egy olyan "puffer" alap létrehozását, amely kiegyenlítő szelepként 
működhet. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy minden Tao adományból részesülő előadóművészeti 
szervezet befizetne egy nem túl jelentős (1-5%) részt az ilyen bevételéből, és ebből a pénz forrása 
lehetne a nemzeti (és esetleg a kiemelt) minősítésű szervezetek támogatásában gyakran jelentkező 
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megoldhatatlan támogatási gondok orvoslásának, vagy legalább mérséklésének. Az elosztás a 
jelenlegi rendszer része lenne, nem kívánna külön eljárást. 

5. Végül a javaslat az esetlegesen csökkenő Tao bevételek költségvetési pótlását tényként kezeli. Ez- 
úgy véljük, ahogy a korábbi levelünkben is utaltunk rá - nem megalapozott a tervezés jelen 
szakaszában. 

Remélem, a fenti sorok nem vágták le a biztosítékokat… 

Üdvözlettel, 

Popa Péter 

2018.08.21. 
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