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Támogatási Szerződés 
 
amely létrejött egyrészről az 
 
cégnév:     
székhely:     
cégjegyzékszám:  
adószám:  
képviseli:   
mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”), másrészről a  
 
cégnév:   Csokonai Színház 
székhely:   4024 Debrecen, Kossuth u. 10.   
adószám:   15460943-2-09 
képviseli:   Ráckevei Anna  igazgató   
mint Támogatott (a továbbiakban: „Támogatott”) 
 
(továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 
Preambulum 

Az Európai Bizottság jóváhagyásával az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. („Emtv.”) és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. („Tao. tv.”) törvényekben lehetővé tett kulturális támogatási program célja a kulturális 
örökség megőrzése, a kultúra, azon belül az előadó-művészeti terület támogatói körének bővítése, a 
szponzoráció előmozdítása a társasági adókedvezmény („Adókedvezmény”) bevezetésével. Ezzel a 
célkitűzéssel összhangban a Felek az irányadó hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbiakban 
részletezett feltételekkel támogatási szerződést kötnek egymással. 
 

1. A megállapodás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei 
 
1.1. A Támogatott kijelenti, hogy  a  Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda (1388 

Budapest, PF.:82) mint az Emtv.-ben megjelölt előadó-művészeti államigazgatási szerv (lásd: 
http://www.eloadomuveszetiiroda.hu) által hatósági eljárás keretében nyilvántartásba vett előadó-
művészeti szervezet, és ezáltal 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 és ezt a Felek a jelen szerződés 
mellékleteként csatolják.  

 
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 támogatást nyújt Támogatott részére az 
előadó-művészeti alaptevékenységéhez, értékteremtő munkája elősegítéséhez, mint közérdekű 
célhoz. 

 
1.3. 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 kiegészítő támogatást nyújt Támogatott 
részére az előadó-művészeti alaptevékenységéhez, értékteremtő munkája elősegítéséhez, mint 
közérdekű célhoz.  
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1.4. A Támogató a támogatási összeget és a kiegészítő támogatás összegét egyidejűleg, külön-külön, a 
jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül a Támogatott 11738008-15460943-00000000 sz. 
számlájára utalja át. 
 

1.5. Támogatott vállalja, hogy a szerződés 1.2. és 1.3. pontjában meghatározott támogatási és kiegészítő 
támogatási összegek bankszámláján történő jóváírásairól, a jóváírást követő 15 munkanapon belül 
külön-külön teljesítés igazolást állít ki Támogató részére, amelyet postai úton küld meg Támogató 
részére. 

 
1.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Támogató – figyelembe véve a jelen pontban foglaltakat is – a jelen 

Szerződés szerinti 2016. adóévben nyújtott támogatás teljesítését követően, a Támogató 
képviseletében legkésőbb a Támogatott fizetési számlájára történő átutalás napjától számított 90 
napon belül jogosult a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Irodánál (1388 
Budapest, PF.:82)  kérelmezni az adókedvezmény igénybevétele érdekében a támogatási igazolás 
(„Támogatási Igazolás”) kiállítását. A határidő be nem tartása jogvesztő. A Támogatási Igazolás 
kiadására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az igazolás felhasználásának célját, a Támogató nevét, 
székhelyét és adószámát. A Támogatónak a kérelemhez csatolnia kell a jelen Támogatási Szerződést, 
továbbá a támogatás teljesítésnek igazolását (banki átutalási megbízás másolata, Támogatott által 
kiállított „teljesítési igazolás” letölthető formanyomtatvány: http://www.eloadomuveszetiiroda.hu). 
Az igazolás kiállításához a 13/2012. számú NEFMI rendelet szerinti a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatóságának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425200-00000000 számú számlájára 
történő 20.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj befizetése szükséges, ennek igazoló bizonylatát 
szintén csatolni kell. A Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a támogatási igazolás 
kiállításáért fizetendő szolgáltatási díjat a Támogató viseli. 

 
1.7. A Felek rögzítik továbbá azt is, hogy a Támogató, mint amely a Tao. tv. 2. § (1) bekezdés alapján alanya 

a társasági adónak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda által kiállított 
Támogatási Igazolásban szereplő összegig a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő hat adóév 
adójából veheti igénybe az adókedvezményt a Tao. tv. 23 §. (3) bekezdésében szereplő mértékig. 

 
 
1.8. A társasági Adókedvezmény igénybevételének biztosítása érdekében – a Tao. tv. 4. § 38. és 39. 

pontjában foglalt rendelkezések alapul vételével – a Támogatott kijelenti, hogy a 2015-ös adóévben 
számviteli rendjének megfelelően legalább olyan mértékű jegybevételt realizált, amely általános 
forgalmi adóval csökkentett jegybevétel összegének a 80 %-a nem kevesebb, mint a Támogató jelen 
szerződés 1.2. és 1.3. pontjaiban meghatározott támogatásoknak és kiegészítő támogatásoknak 
(együtt valamennyi a 2016-os adóévben jelen konstrukcióban más támogatókkal kötött vagy 
kötendő szerződések alapján nyújtott/nyújtandó támogatások) összege.  

 
1.9. A Támogatott nyilatkozik, hogy a 14/2012. (III.6.) NEFMI rendelet 16. §-ában megállapított 

kötelezettségének eleget téve, a 2016. január 31-ig adatot szolgáltatott a Nemzeti Kulturális Alap  
Előadó-művészeti Irodának a 2015-ös adóévről a számviteli rendje alapján a támogatás alapjául 
szolgáló, általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevételéről.  
 

1.10. A Támogatott a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott, a 2016. évben befogadható 
támogatás és kiegészítő támogatás nagyságrendjét igazoló dokumentumot jelen szerződés 
mellékleteként rendelkezésre bocsátja Támogató részére. 

 
1.11. A Felek rögzítik, hogy minden olyan a Támogatott hatás- és feladatkörébe tartozó intézkedés 

határidőre történő meghozatala, nyilatkozat határidőre történő megtétele, amely ahhoz szükséges, 
hogy az Adókedvezményt a Támogató igénybe tudja venni, a Támogatott feladata és felelőssége. Ezen 
intézkedéseket és nyilatkozatokat a Támogatott saját költségére teszi meg. Amennyiben az eljáráshoz 
a Támogatótól valamilyen nyilatkozat megtétele szükséges, akkor a Támogatott köteles a Támogatót 
nyilatkozattételre felhívni és együttműködni vele. 
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2. A szerződésszegés esetei és szankciói 

 
2.1. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 1.5. és 1.10. pontjaiban foglalt kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget, vagy a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda a 
Támogatási Igazolást a Támogatott érdekkörében felmerülő okból egyáltalán 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(ek) 
különbözetének erejéig (támogatási igazolás hiányában a teljes összeg erejéig), Támogató döntése 
szerint a szerződésszegés időpontjában fennálló jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
összegű kamattal növelt összeget a Támogató írásbeli felszólítására, annak kézhezvételétől számított 8 
(nyolc) napon belül visszafizetni. 

 
2.2. Amennyiben a jelen Szerződésben rögzített, a Támogatottat terhelő kötelezettségek megszegése miatt 

Támogatónak társasági adójogi szankcióval (bírság, pótlék, stb,) kapcsolatos fizetési kötelezettsége is 
keletkezik, a Támogatott köteles azt Támogató írásbeli felszólítására a Támogató részére megfizetni, 
annak Támogató általi teljesítését megelőzően 15 (tizenöt) nappal. 

 
3. A Szerződés hatálya, megszűnése: 

 
3.1. Jelen Támogatási Szerződés a mindkét fél által történt aláírás napján lép hatályba. 

 
3.2. Jelen Támogatási Szerződés felmondással történő megszüntetése nem lehetséges. 

 
3.3. A Támogatott jogosult a Szerződéstől a Támogató részére megküldött egyoldalú, írásos nyilatkozattal 

elállni, ha a Támogató a Támogatás folyósításával neki felróható okból, több mint 30 napos 
késedelembe esik, és a határidő módosításában a felek egymással írásban nem állapodtak meg. A 
Támogatott elállása esetére a Támogató a kártérítési felelősségét a szándékosan és súlyosan 
gondatlanul okozott kár esetét kivéve kizárja tekintettel arra, hogy a Támogatott a Támogatónak 
ellenszolgáltatást nem nyújt. 

 
3.4. A Támogató jogosult a Szerződéstől a Támogatott részére megküldött egyoldalú, írásos nyilatkozattal 

elállni, ha Támogatott súlyos szerződésszegést követett el, továbbá ha 
► a Támogatott valamely nyilatkozata, nem felel meg a valóságnak, 
► olyan körülmény következik be, vagy válik ismertté, amely szerint a Támogató nem tudja 

igénybe venni az Adókedvezményt, 
► Támogatott a Támogatást részben vagy egészben nem a jelen szerződés szerinti célra 

használta fel vagy a célra való felhasználása lehetetlenné vált. 
► Támogatott érdekkörében felmerült okból fennáll a veszély, hogy a Támogató nem fogja tudni 

teljes mértékben kihasználni az Adókedvezményt a Támogatás erejéig a Támogatás 
nyújtásának évében. 

A Támogató elállása esetén a Támogató a nem folyósított Támogatás folyósítására nem köteles, a 
folyósított Támogatást a Támogatott köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű 
kamattal növelten a Támogató írásbeli felszólítására, annak kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon 
belül visszafizetni.  

 
A Támogató jogosult a Szerződést a Támogatott részére megküldött egyoldalú, írásos nyilatkozattal 
felmondani, ha 

► A Támogatottat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda törölte a 
nyilvántartásából, vagy 

► Támogatott ellen felszámolás iránti kérelmet nyújtottak be, végelszámolási, vagy csődeljárás, 
vagy hivatalból törlési eljárás indult. 
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A Támogató azonnali hatályú felmondása esetén a Támogató a nem folyósított Támogatás vagy annak 
része folyósítására nem köteles. A Támogatott részéről az elszámolási kötelezettséget leíró 
jogszabályban leírtaknak kell megfelelnie. 

 
4. Egyéb rendelkezések 

 
4.1. A Támogatott tudomással bír arról, hogy a társasági Adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy 

a jelen szerződés alapján járó támogatás és kiegészítő támogatás a Támogatott előadó-művészeti 
szervezet alaptevékenységéhez juttatott támogatás. A támogatás és kiegészítő támogatás a 
Támogatott kulturális, előadó-művészeti tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokra, költségekre 
használható fel, a hatályos és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 
4.2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretein belül Támogató semmilyen ellenszolgáltatásra nem 

jogosult. 
 
4.3. 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 jelen szerződéssel támogatott 
produkcióra 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.  

 
4.4. 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:  

 
a Támogatott részéről:  
név: Bökönyi Zsolt gazdasági vezető 
cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 10. 
telefonszám: 06-20-332-1374, 06-52-417-811 
e-mail cím: bokonyi.zsolt@csokonaiszinhaz.hu 

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.  
 

4.5. 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. 
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4.6. A jelen Szerződés a felek képviselőinek cégszerű aláírásával jön létre. A Szerződés a felek közös 
megegyezésével kizárólag írásban módosítható.  

 
4.7. A Felek megállapodnak, hogy bármely vitás esetekben elsődlegesen tárgyalásos úton történő 

megegyezésre törekednek, azonban az egyeztetések eredménytelensége esetére kikötik a 
Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét. 

 
4.8. 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 akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 

1. N y i l a t k o z a t kiegészítő támogatás megfizetési kötelezettségről 
2. Előadóművészeti Iroda hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat 
3. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott igazolás a 2016. évben fogadható támogatásról 

 
 
Debrecen, 2016…………………………….. 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Csokonai Színház, 
mint Támogatott 

 
mint Támogató 

        képviseletében aláírja: Képviseletében aláírja: 
    Ráckevei Anna  

   igazgató  
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1.sz. melléklet 

 
 
 

N y i l a t k o z a t 
kiegészítő támogatás megfizetési kötelezettségről 

 
 
Alulírott ……………………………………………………………….. (székhely: ………………………………………………………… 
cégjegyzékszám: ………………………………….., adószám: …………………………………….) képviselője kijelentem, hogy 
az általam képviselt támogató szervezet (a továbbiakban: Támogató) előzetes vélelem alapján a mai napon 
hatályos társasági adótörvény szerinti, kizárólag az alacsonyabb/a magasabb adókulccsal is* adózó 
csoportba tartozik.  
 
A Támogató és a Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth u. 10., a továbbiakban: Támogatott) között 
2016. évben megkötött támogatási szerződés alapján a Támogató a Támogatott részére nyújtott 
……………………………………… Ft támogatáshoz kapcsolódóan ……………………………………. Ft kiegészítő támogatás 
megfizetésére kötelezett. 
 
 
Debrecen, 2016……………………… 
 
 
 

_________________________________ 
 

mint Támogató 
képviseletében aláírja: 

 
 

 
 


