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Tagszetvezeteink jelzése nyomán egy jogértelmezési kérdésbenszeretnénk útmutatást kérni.

A

2020. évi központi költségvetési támogatások felhasználási határideje kapcsán már decemberben
felmerült a kérdés,hogy a 2020. évi LVIII. törvény az állami támogatásoknak pontosan mely körére
terjed ki, konkrétan azEmtv. alapjánkészült 2020-as felosztási táblázat szerinti működési támogatások
felhasználásának határidejére vonatkozik-e. Praktikusan: átvihető-e az ebből fel nem használt összeg
202I első frlévi felhasználásra?

A

veszélyhelyzet megszűnésével összefiiggó átmeneti szabályokról és a jáwanyúgyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. §-a az alábbiakat mondja ki:

törvény hatálybalépéséiglétrejött, a központi kOltségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összeftggő támogatási jogviszonyokban
meghatározott tómogatott tevélrenység időtartama az eredeti,felhasznólási határidőtől számított 180
nappal, de legalább e törvény hatálybalépésétlóvető ]80. napig meghosszabbodik."
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Kulturális Államtitkárság december 9-i on-line tájékoztatőján chatboxban felmerült
a felosztási táblázat szerinti költségvetési támogatásokra érvényes-e a felhasználási
hogy
kérdésre,
határidő meghosszabbítása, igenlő v álasz érkezett.
Ezzel szemben egyes zenekarok fenntartói/tulajdonosai a hivatkozott törvényt a

tUÁr területi

tánnogatások szűkebb

szervétől, mondván, hogy a
jogszabály fejlesztési célú,programszerű támogatásokra vonatkozik, mivel a szövegben
,,programokkal, projektekkel összefiiggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott
tevékenységek"időtartamának meghosszabbítása szerepel.
körére értelmezik, és hasonló értelmű véleményt kaptak a

a

felosztási táblázat szerinti költségvetési támogatás jelentős mértékben
programokkal, projektekkel fiigg össze, különösen például a nemzeti előadó-művészeti szervezetek
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A központi költségvetési támogatásokat a zenekarok fix kiadásaikonlköltségeiken

(bér, rezsi stb.) túl

lehetőségei a

és projektekre basznállák fel. A

járványveszéllyel
felhaszná|ás
összefiiggésben a 2020. december 3l-i határidőn belül jelentős mértékbenszűkültek, ezért atewezett
programok, projektek halasztódtak. Nem látunk okot arra, hogy a jogszabály célja és megfogalmazása

programokra

szerint ne vonatko zna a kérdésestámogatásokra.

A

202O-as év költségvetési lezárásának folyamata rendkívül szükségessé teszi e kérdésgyors
eldöntését. Kérjük Államtitkár Urat, hogy a megoldás érdekébena kérdésreadja meg a tárca
állásfoglalását.
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