
 

 

Az oktatási és kulturális miniszter 

…/2009. (……) OKM rendelete 

az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjról 

 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008. évi XCIX. törvény 47. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 

az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006.(VII. 28.) Korm. 

rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter 

feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában 

foglalt feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 

 

1. § 

 

(1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 

szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.). szerinti nyilvántartásba vételi és 

besorolási eljárásért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.  

 

(2) Az előadó-művészeti szervezet nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásának díja az 

elsőfokú eljárásban - előadó-művészeti szervezetenként - 15 000 forint, a másodfokú eljárás 

díja 7 000 forint. 

 

(3) A Tv. 4. §-ának d) pontjában meghatározott előadó-művészeti szervezet elsőfokú 

nyilvántartásba vételi eljárásának díja - előadó-művészeti szervezetenként – 8 000 forint, a 

másodfokú eljárás díja 4 000 forint.  

 

2. § 

 

A kérelmezőnek a nyilvántartásba vétel, illetve a besorolás alapjául szolgáló adataiban, 

valamint a nyilvántartott adataiban bekövetkező változások nyilvántartásban történő 

átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke az elsőfokú eljárás 

díjának 50%-a.  

3. § 

 

(1) Az igazgatási szolgáltatási díj az előadó-művészeti szervezet nyilvántartásba vétele és 

besorolása során eljáró Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: hatóság) 

bevétele. 

 

(2) A díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezeteinek beszámolási és 

könyvvezetési sajátosságairól szóló külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

4. § 

 

(1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01461769-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A díj 

megfizetését a nyilvántartásba vételi és besorolási eljárás megindításakor a banki átutalási 

bizonylat másolati példányának kérelemhez csatolásával kell igazolni.  Az eljárási díjak 
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befizetése során a „Film- és Előadó-művészeti Iroda” megjelölést, továbbá az előadó-

művészeti szervezet nevét, és ha már ismert, a nyilvántartási számát is fel kell tüntetni.  

 

(2) A díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv.) 3. §-ának (4) bekezdését, a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. §-ának (2)-(3) 

bekezdését, a díjfizetés alapjára az Itv. 30. §-ának (2)-(3) bekezdését, a díjfizetésre 

kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-át, a jogorvoslati eljárás díjának 

visszatérítésére az Itv. 32. §-át, a díjfizetés módjára az Itv. 73/A. §-át, a díjfizetés törlésére és 

visszatérítésére az Itv. 79. §-ának (1)-(2) bekezdéseit és az Itv. 80. §-a (1) bekezdésének f), g) 

pontjait, az Itv.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekre - a behajtásra vonatkozó szabályok 

kivételével - az Itv. 88. §-ának (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy illeték 

helyett díjat, állami adóhatóság helyett a hatóságot, lelet helyett pedig jegyzőkönyvet kell 

érteni. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2009. 
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 oktatási és kulturális miniszter 
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 pénzügyminiszter 


