
Támogatási Szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről: 
 
a ……………………………….. (székhely: ………………………………. képviseli: 
………………………………., cégjegyzékszám: …………………………, adószám: 
…………………….., bankszámlaszám: ……………………………………..), mint Támogató (a 
továbbiakban: „Támogató”),  
 
másrészről: 
 
a Csokonai Színház (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 10. , képviseli: Ráckevei Anna  igazgató  
adószám: 15460943-2-09, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-15460943-00000000) mint 
Támogatott (a továbbiakban: „Támogatott”) (továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:  
 
 

Preambulum 
 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. Törvény (Emtv.), továbbá a végrehajtására kiadott, 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet 
megalkotásával, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 
(Tao. tv.) 2009. november 12. napján hatályba lépett módosításával megteremtődött annak a 
lehetősége, hogy az előadó-művészeti szervezeteket támogató vállalkozások társasági 
adókedvezményben („Adókedvezmény”) részesüljenek. 
 
Az Európai Bizottság N 464/2009 számú, a magyar előadó-művészeti szervezetek támogatási 
rendszerét jóváhagyó határozatával és az Emtv. 45. § (2)-(3) bekezdése alapján az oktatás és kulturális 
miniszter által kiadott 1/2009. (XI.12.) OKM határozattal a Tao. tv-nek az előadó-művészeti 
szervezetek támogatóit megillető társasági adókedvezményre vonatkozó előírásai 2009. november 12-
én hatályba léptek. 
 
Az Európai Bizottság jóváhagyásával az Emtv. és a Tao. tv. alapján a kulturális támogatási program 
célja a kulturális örökség megőrzése, a kultúra, azon belül az előadó-művészeti terület támogatói 
körének bővítése, a szponzoráció előmozdítása társasági adókedvezmény bevezetésével. Ezzel a 
célkitűzéssel összhangban a Felek az irányadó hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbiakban 
részletezett feltételekkel támogatási szerződést kötnek. 
 
 

1.  A megállapodás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei 
 

1.1. Támogatott kijelenti, hogy alaptevékenységként előadó-művészeti, azon belül színházi 
tevékenységet lát el. A támogatott kijelenti továbbá, hogy a Film- és Előadó-művészeti Iroda 
(„FEMI”), mint az Emtv-ben megjelölt előadó-művészeti államigazgatási szerv hatósági eljárás 
keretében nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, és ez által megfelel a Tao. tv. 4. §-
ának 37. pontjában rögzített, az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges alapfeltételnek. 
Ezzel összefüggésben a felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a 
támogatott a hatósági nyilvántartásba vételéről szóló, jogerős határozat másolati példányát a 
támogatónak átadja.  

 
1.2. A támogató kijelenti, hogy a Tao. tv. alapján a társasági adó alanya, és vállalja, hogy a jelen 

szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülése esetén visszafizetési kötelezettség nélkül a 
társasági adókedvezmény igénybe vételét megalapozó, Tao. tv. szerinti …………………. Ft, 
azaz …………………………………………………………………….. forint összegű 
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támogatást nyújt a támogatott intézmény előadó-művészeti társulati értékteremtő munkája 
elősegítéséhez. A támogatás pénzügyi rendezése ………… részletben történik: 

  1. részlet:…………….. Ft, azaz ……………… forint  
  2. részlet: ……………. Ft, azaz ……………… forint  
 3. részlet: ……………..Ft, azaz ………………... forint 
   
1.3. A támogató a támogatási összeg első részletét 2015. …………..-ig, második részletét 2015. 

…………ig, harmadik részletét …………………-ig átutalja az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
Csokonai Színház 11738008-15460943-00000000. számú pénzforgalmi számlára. 

 
1.4.  Szerződő felek rögzítik, hogy a támogató a jelen szerződés szerint nyújtott támogatáshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatás átutalását követő 90 napon belül (amely jogvesztő határidő) 
jogosult a FEMI-nél kérelmezni az adókedvezmény igénybevétele érdekében a támogatási 
igazolás („Támogatási Igazolás”) kiállítását. 

  
1.5.  A Felek rögzítik továbbá azt is, hogy a Tao. tv. 22. § (1) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 

B/15. pontja alapján a támogató a FEMI által kiállított támogatási igazolásban szereplő, 
társasági adókedvezményre jogosító összegig – döntése szerint – a támogatás juttatásának 
adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik 
naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe. 

 
1.6.  A társasági adókedvezmény igénybevételének biztosítása érdekében – a Tao. tv. 22. § (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezések alapul vételével – a támogatott kijelenti, hogy a 2014-es 
adóévben 2014. január 1. napja és 2014. december 31. napja közötti időszakban számviteli 
rendjének megfelelően legalább olyan mértékű jegybevételt realizált, amely jegybevétel 
összegének a 80 %-a nem kevesebb, mint a támogató jelen szerződés 1.2. pontjában 
meghatározott támogatásának összege. 

 
1.7.  A támogatott kijelenti, hogy a 14/2012 (III.6) NEFMI rendelet 16. §-ában (2013.06.01-ei 

módosítás) megállapított kötelezettségének eleget téve, a támogatási igazolás kiállításához 
2015. január 31-ig adatot szolgáltatott a Film- és Előadó-művészeti Irodának a 2014-es 
adóévben 2014. január 1. napja és 2014. december 31. napja közötti időszakban számviteli 
rendje alapján a támogatás alapjául szolgáló, általános forgalmi adóval csökkentett tényleges 
jegy- és bérletbevételéről. 
Jegybevételnek minősül a 2014-es adóévben –a társasági adókedvezmény és a jelen 
megállapodás értelmezése szempontjából – a támogatott 2014. január 1. napja és 2014. 
december 31. napja közötti időszakban befolyt, a „TESZOR 90.01 Előadó-művészet” körébe 
tartozó színházi előadás, továbbá a „TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás”- ból a bábszínházi 
előadás általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétele. 
 

1.8  Támogató kijelenti, hogy a 2014. április 09-ei hatállyal módosított 14/2012 (III.06.) NEFMI 
rendelet értelmében a ………….. Ft Tao. törvény szerinti kedvezményre jogosító 
támogatáshoz kapcsolódóan 10 %-os* vagy 19%-os* társasági adó kulccsal számított 
adókötelezettség alapján ……………… Ft, azaz …………………………… Ft kiegészítő 
támogatást nyújt a támogatott intézmény előadó-művészeti társulati értékteremtő munkája 
elősegítéséhez. 

 
 Támogató a kiegészítő támogatást 2015…………………….-ig átutalja az OTP Bank Nyrt-nél 

vezetett Csokonai Színház 11738008-15460943-00000000. számú pénzforgalmi számlájára. 
 
 A támogatott kijelenti, hogy a kiegészítő támogatással együtt sem haladja meg a támogatás 

összege a 2015. évben befogadható összeghatárt. 
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2. A szerződésszegés eseti szankciói 
 
2.1.  Amennyiben a támogatott a jelen szerződés 1.6.-1.7. pontjaiban foglalt kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, vagy a FEMI a támogatási igazolást a támogatott 
érdekkörében felmerülő okból nem, vagy nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott 
összegről állítja ki, és a támogató emiatt nem tudja igénybe venni a társasági adókedvezményt, 
úgy abban az esetben a támogatott köteles a támogatási szerződésben meghatározott összeg 
illetve a támogatási igazoláson szereplő összeg különbözetének erejéig, a támogató döntése 
szerint a szerződésszegés időpontjában fennálló jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
összegű kamattal növelt összeget a támogató írásbeli felszólítására annak kézhezvételétől 
számított 8 napon belül visszafizetni. 

 
2.2.  A támogatottat a 2.1. pontban meghatározottakon túlmenően a támogatóval szemben 

semmilyen más jogcímen nem terheli a kártérítési, visszafizetési kötelezettség. 
 

3. Egyéb rendelkezések 
 
3.1.  A támogatott tudomással bír arról, hogy a társasági adókedvezmény igénybevételének 

feltétele, hogy a jelen szerződés alapján járó támogatás a támogatott előadó-művészeti 
szervezet tevékenységéhez juttatott támogatás. A támogatás a támogatott kulturális, előadó-
művészeti tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokra, költségekre használható fel. 

 
3.2.  Felek kijelentik, hogy az adókedvezményre jogosító támogatás nyújtása nem jelenthet a 

támogatónak, a támogató tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő 
bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a 
magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának, az adótörvényekben 
meghatározottakon túlmenően semmilyen közvetlen vagy közvetett vagyoni és nem vagyoni 
előnyt. Így különösen a támogatott a támogatási szerződéshez kapcsolódóan nem tüntetheti fel 
a támogató nevét, és annak tevékenységére utalás sem történhet, az előadások helyszínén a 
támogatás ellenében nem reklámozható a támogató neve, logója, tevékenysége a produkció 
kommunikációs és szóróanyagain (műsorfüzet, szórólap, plakát, stb.) a támogatott nyilvános 
szereplésein (országos és helyi sajtóinterjúk, riportok, TV- rádió szereplések), továbbá nem 
biztosíthatók térítésmentesen jegyek a támogató VIP vendégei részére, ingyenes előadások a 
támogató alkalmazottai részére, a támogató az előadás helyszínén nem helyezhet el, 
ismertethet, terjeszthet a tevékenységét és üzleti filozófiáját bemutató tájékoztató anyagokat, 
illetve egyéb reklámanyagokat. 

 
3.3.  A felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése 

érdekében az egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg. 
 

A támogató részéről: 
 

Név:  
Cím:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  
Faxszám:  

 
A támogatott részéről: 

 
Név: 
Cím:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  
Faxszám:  
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Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról az érintett fél köteles a másik felet 
írásban értesíteni. 

 
A jelen szerződéssel kapcsolatos bármely értesítés, közlés, igény, kérés csak a jelen pontban 
kapcsolattartóként megjelölt személyekhez intézett írásbeli megkeresés, nyilatkozat 
formájában érvényes. 

 
3.4.  A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát, illetve a szerződéssel, a 

támogatással, birtokukba jutott információt bizalmasan kezelik, és azt csak a másik fél 
előzetes írásbeli hozzájárulásával hozzák harmadik személyek tudomására. 

 
3.5.  A jelen szerződés a felek képviselőinek cégszerű aláírásával jön létre. A szerződés a felek 

közös megegyezésével kizárólag írásban módosítható. 
 
3.6.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tao. tv., az Emtv. és végrehajtási 

rendeletei, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
A felek a jelen szerződést, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratunkkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Debrecenben, 2015…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ __________________________________ 

               Csokonai Színház 
               Képviseletében:        képviseletében: 
                                                 Ráckevei Anna igazgató 

    TÁMOGATÓ       TÁMOGATOTT 


