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138.
TÖRVÉNY
(2017. május 10.)
a Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alapról, valamint egyes törvények
módosításáról
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotja:
I. cikk
1. §
A Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap
(1) E törvénnyel létrejön a Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap (a
továbbiakban:
„Alap“)
mint
közjogi
intézmény,
melynek
célja
a) a nemzeti kisebbségek identitásának és kulturális értékeinek megőrzése,
kifejezése, védelme és fejlesztése,
b) a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogaival kapcsolatos oktatás és
nevelés,
c) a szlovák nemzetiségű, valamint a nemzeti kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz
tartozó állampolgárok közötti interkulturális párbeszéd és megértés (a továbbiakban:
„interkulturális párbeszéd és megértés“) biztosítása.
(2) Az Alap jogi személy, székhelye Pozsony.
2. §
Az Alap feladatköre
Az Alap a következő feladatokat látja el:
a) pénzügyi támogatást nyújt az 1. § (1) bekezdésében részletezett céloknak megfelelő
kulturális és tudományos tevékenységekhez annak érdekében, hogy
1. ilyen tevékenységek megvalósuljanak, és

2. lehetővé váljon ilyen tevékenységek eredményeinek terjesztése és bemutatása a
Szlovák Köztársaságban és külföldön,
b) folyamatosan nyomon követi a támogatott projekteket,
c) nyilvántartást vezet
1. a támogatási kérelmekről (a továbbiakban: „kérelem“),
2. a támogatást kérelmezőkről (a továbbiakban: „kérelmező“) és
3. a támogatások kedvezményezettjeiről (a továbbiakban: „kedvezményezett“),
d) az a) pont szerinti tevékenységek fejlesztését szolgáló kedvező feltételek
megteremtése érdekében együttműködik államigazgatási szervekkel, helyi
önkormányzati szervekkel, közjogi intézményekkel és más személyekkel,
e) együttműködik külföldi partnerszervezetekkel,
f) ellenőrzi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, és behajtja
kedvezményezettekkel kötött, 19. § szerinti szerződésekből eredő követeléseket.

a

3. §
Az Alap szervei
Az Alap szervei a következők:
a) az igazgató,
b) a szakmai tanácsok,
c) a felügyelőbizottság,
d) az igazgatótanács.

4. §
Az igazgató
(1) Az igazgató az Alap képviseleti és ügyintéző szerve. Akadályoztatása esetén az
igazgatót – jogai és kötelességei terjedelmében – az általa megbízott helyettes
helyettesíti.
(2) Az igazgató
a) irányítja az Alap tevékenységét,
b) jóváhagyásra az igazgatótanács elé terjeszti a kérelmek elbírálásának alapelveit,
módját és kritériumait,
c) jóváhagyásra az igazgatótanács elé terjeszti a támogatásnyújtás alapelveit,
d) a felügyelőbizottság állásfoglalása alapján jóváhagyja az Alap adott költségvetési
időszakra vonatkozó költségvetését és annak adott költségvetési időszakon belüli
módosításait,
e) a szakmai tanács állásfoglalása alapján dönt a 2. § a) pontja szerinti pénzügyi

támogatásokról,
f) gondoskodik az Alap működtetésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív
feladatok ellátásáról, továbbá irányítja az Alap irodájának tevékenységét (a
továbbiakban: „Iroda“),
g) jóváhagyásra az igazgatótanács elé terjeszti az Alap alapszabályának, szervezeti és
működési szabályzatának, a szakmai tanácsok tanácskozási rendjének, az
igazgatótanács tanácskozási rendjének és az Alap további belső előírásainak
tervezetét, kivéve a felügyelőbizottság tanácskozási rendjét,
h) jóváhagyásra az igazgatótanács elé terjeszti az Alap könyvvizsgáló által hitelesített 1)
éves szakmai beszámolóját és éves számviteli beszámolóját,
i) gondoskodik az alkalmazandó állami támogatási programok kidolgozásáról,
j) kinevezi és visszahívja a szakmai tanácsok tagjait,
k) kinevezi és visszahívja az igazgatótanács egy tagját,
l) külön jogszabály szerint2) dönt az Alap vagyongazdálkodásáról,
m) külön jogszabály szerint2) dönt az Alap követeléseinek leírásáról vagy az adósság
elengedéséről,
n) döntést hoz a felügyelőbizottság javaslataival és állásfoglalásaival kapcsolatban,
o) dönt a 19. § (5) bekezdése szerinti új szerződési ajánlatról,
p) dönt minden olyan további kérdésben, amely nem tartozik az Alap többi szervének
hatáskörébe.
(3) Az igazgatónak joga van részt venni az igazgatótanács, a szakmai tanácsok és a
koordinációs tanács ülésein.
(4) Az igazgatói tisztséggel összeférhetetlenek az alábbi tisztségek:
a) a Szlovák Köztársaság elnöke,
b) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője,
c) a Szlovák Köztársaság Kormányának tagja,
d) államtitkár,
e) államigazgatási szerv hivatali szervezetének főtitkára,
f) más központi államigazgatási szerv elnöke és annak helyettese,
g) a Szlovák Köztársaság Számvevőszékének elnöke és alelnöke,
h) a megyei önkormányzat elnöke,
i) polgármester,
j) ügyész,
k) bíró,
l) a Szlovák Köztársaság Kormánya kulturális tanácsadó szervének tagja,
m) művészeti alapok szerveinek tagja,3)

n) az Audiovizuális Alap4) és a Művészettámogatási Alap5) szerveinek tagja,
o) az Alap igazgatótanácsának, szakmai tanácsának és felügyelőbizottságának tagja.
(5) Az igazgatót a Szlovák Köztársaság kulturális minisztere (a továbbiakban:
„kulturális miniszter“) nevezi ki és hívja vissza. A kinevezésre pályázat útján kerül
sor.
(6) Az igazgató nem tölthet be tisztséget semmilyen párt vagy politikai mozgalom
szervében, nem léphet fel azok nevében, és nem tevékenykedhet azok érdekében.
(7) Az igazgató munkajogviszonyaira külön jogszabály vonatkozik.6)
(8) Ha nincs kinevezve igazgató, vagy ha az igazgató megbízatása megszűnt, és az új
igazgatót még nem nevezték ki, az új igazgató kinevezéséig az igazgatói tevékenységet
és feladatokat az Iroda valamely alkalmazottja látja el, akit a kulturális miniszter jelöl
ki.
(9) A kulturális miniszter az igazgató megbízatásának megszűnését követő 30 napon
belül pályázatot ír ki a betöltetlen igazgatói tisztségre.

5. §
Az igazgatói tisztség betöltésének feltételei
(1) Igazgatónak az a természetes személy nevezhető ki, aki
a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű,
c) legalább mesterfokozatú végzettséggel rendelkezik,
d) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik a kultúra és a művészetek
területén vagy a nemzeti kisebbségek kérdéskörével foglalkozó területeken,
e) legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkezik,
f) nem tölt be a 4. § (4) bekezdése szerinti tisztséget, vagy nem végez külön jogszabály
szerinti7) tevékenységet, vagy a (3) bekezdés f) pontja szerinti becsületbeli
nyilatkozatot tesz, hogy a kinevezésétől számított 30 napon belül e tisztségéről
lemond, vagy e tevékenységet megszünteti,
g) teljesíti a közfeladat ellátására vonatkozó, külön jogszabályban foglalt feltételeket,6)
h) sikeres volt a pályázaton.
(2) E törvény alkalmazásában nem minősül büntetlen előéletűnek az, akit szándékos
bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek. A büntetlen előéletet hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolni, amely a pályázaton való részvétel iránti kérelem
benyújtása napján nem lehet három hónapnál régebbi.
(3) A pályázó az igazgatói tisztség betöltésére kiírt pályázaton való részvétel iránti
kérelméhez a következő dokumentumokat csatolja:
a) az Alap fejlesztési projektje,

b) a (2) bekezdés szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
c) strukturált önéletrajz,
d)
a
legmagasabb
iskolai
végzettséget
igazoló
okirat,
e) az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai gyakorlat és az (1) bekezdés e) pontja
szerinti vezetői gyakorlat feltételének teljesítését igazoló dokumentumok,
f) becsületbeli nyilatkozat, hogy nem tölt be a 4. § (4) bekezdése szerinti tisztséget,
vagy nem végez külön jogszabály szerinti7) tevékenységet, vagy becsületbeli
nyilatkozat, hogy a kinevezésétől számított 30 napon belül e tisztségéről lemond, vagy
e tevékenységét megszünteti.
(4) Az igazgató megbízatási ideje négy év. Ugyanaz a személy legfeljebb két egymást
követő megbízatási időre nevezhető ki az igazgatói tisztségbe.

6. §
Az igazgatói megbízatás megszűnése
(1) Az igazgató megbízatása megszűnik
a) a megbízatási idő lejártával,
b) a tisztségről való lemondással; a megbízatás azzal a nappal szűnik meg, amikor a
tisztségről való lemondásról szóló nyilatkozatot a kulturális miniszternek kézbesítik,
feltéve, hogy a nyilatkozatban a lemondásra vonatkozóan későbbi időpont nem
szerepel,
c) a tisztségből történő visszahívással,
d) az igazgató halálával vagy holttá nyilvánításával.
(2) A kulturális miniszter visszahívja az igazgatót, ha
a) bíróság a cselekvőképességét jogerős ítélettel korlátozza,
b) szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték,
c) megszegte e törvény valamely rendelkezését, vagy a közpénzekkel való gazdálkodást
vagy közintézmény vagyonával való gazdálkodást érintő egyéb jogszabályi
rendelkezéseket,
d) olyan, a 4. § (4) bekezdése szerinti tisztséget tölt be, vagy olyan, külön jogszabály7)
szerinti tevékenységet végez, amely összeférhetetlen az igazgatói tisztséggel, vagy az
5. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti becsületbeli nyilatkozata ellenére a kinevezését
követő 30 napon túl is betölt ilyen tisztséget, vagy ilyen tevékenységet végez.
(3) A kulturális miniszter visszahívhatja az igazgatót, ha
a) több mint három egymást követő hónapon keresztül nem látja el tisztségéből eredő
feladatait,
b) a közfeladat ellátása során megsértette a rá mint munkavállalóra külön jogszabály
szerint8) vonatkozó kötelességeket vagy korlátozásokat,
c) megsértette a tisztsége ellátásával összefüggő más törvények rendelkezéseit.9)

7. §
A szakmai tanácsok
(1) A szakmai tanácsok bírálják el az egyes kérelmeket, és tesznek javaslatot az
igazgatónak a támogatandó projektekre, megjelölve egyben az Alap pénzeszközeiből
az egyes projektekre javasolt összeget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi támogatás összegének meghatározása során az
egyes szakmai tanácsok a 22. § szerint rendelkezésükre álló pénzügyi keret erejéig
tehetnek javaslatot, szem előtt tartva a 21. § (2) bekezdése szerinti prioritásokat.
(3) A szakmai tanácsok saját működési területükön belül az adott naptári évre
vonatkozóan meghatározzák a támogatási prioritásokat és a benyújtandó projektek
célirányát, továbbá együttműködnek a pályázati kiírások előkészítésében.
(4) Az Alapon belül az egyes működési területek szerint az alábbi testületek alakulnak
meg:
a) a bolgár nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok, a cseh nemzeti
kisebbségi kulturális szakmai tanácsok, a horvát nemzeti kisebbségi kulturális
szakmai tanácsok, a magyar nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok, a
morva nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok, a német nemzeti kisebbségi
kulturális szakmai tanácsok, a lengyel nemzeti kisebbségi kulturális szakmai
tanácsok, a roma nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok, a ruszin nemzeti
kisebbségi kulturális szakmai tanácsok, az orosz nemzeti kisebbségi kulturális
szakmai tanácsok, a szerb nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok, az ukrán
nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok és a zsidó nemzeti kisebbségi
kulturális szakmai tanácsok,
b) az interkulturális párbeszéd és megértés szakmai tanács.
(5) A (4) bekezdés szerinti szakmai tanácsok öttagúak. A (4) bekezdés a) pontja
szerinti szakmai tanácsokat úgy kell kialakítani, hogy a (9) bekezdésben feltüntetett
minden kiemelt területre egy szakmai tanács jöjjön létre, feltéve, hogy a
jelölőszervezeti gyűlés a (10) bekezdésben foglaltak szerint másként nem határoz.
(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti szakmai tanács tagjainak többségét az igazgató
az adott nemzeti kisebbségek jelölőszervezeteinek gyűlésén a (9) és (10)
bekezdésekben foglaltak szerint megválasztott jelöltek közül nevezi ki. A (4) bekezdés
a) pontja szerinti szakmai tanács többi tagját és a (4) bekezdés b) pontja szerinti
szakmai tanács minden tagját az igazgató saját hatáskörében nevezi ki.
(7) Ha az adott nemzeti kisebbség jelölőszervezeteinek gyűlése nem javasol kellő
számú jelöltet a szakmai tanácsba a (6) bekezdés szerint, az igazgató a többi tagot
saját hatáskörében eljárva javaslat nélkül is kinevezi. Ugyanígy jár el akkor is, ha a
gyűlés olyan jelöltet javasol, aki nem teljesíti a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételeket.
(8) E törvény alkalmazásában az adott nemzeti kisebbség jelölőszervezetének minősül
az a Szlovák Köztársaság területén székhellyel rendelkező jogi személy, amely az 1 §
(1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt területeken legalább három éve igazolhatóan

működik, jelentkezik az igazgató felhívására, és jelentkezésében feltünteti az
alábbiakat:
a) a (9) bekezdésben részletezett mely kiemelt területeken végzi tevékenységét,
b) mely nemzeti kisebbség szervezete,
c) megerősíti részvételi szándékát a szakmai tanácsok tagjainak jelölésében és
megválasztásában.
(9) Az igazgató nemzeti kisebbségenként összehívja azon szervezetek gyűlését,
amelyek a felhívására a (8) bekezdés szerint jelentkeztek. A gyűlés megválasztja a
szakmai tanácsokba javasolt tagokat, hármat-hármat a következő kiemelt
területekre:
a) közművelődési és oktatási tevékenység, tudomány és kutatás,
b) irodalmi, könyv- és lapkiadói tevékenység,
c) színház-, zene-, tánc- és képzőművészet, valamint audiovizuális művészet.
(10) A jelölőszervezeti gyűlés a jelenlevők többségének szavazatával dönthet arról,
hogy az adott nemzeti kisebbség esetében az összes kiemelt területre egy közös
szakmai tanács jöjjön létre. A jelölőszervezeti gyűlés a közös szakmai tanácsba három
jelöltet választ, a (9) bekezdésben foglalt minden kiemelt területre egyet-egyet.
(11) A (9) bekezdésben felsorolt minden kiemelt területre az (5) bekezdés szerint
kisebbségenként létrehozott szakmai tanácsok alkotják a koordinációs tanácsot. A
koordinációs tanács választja a 13. § (2) bekezdése szerinti igazgatótanácsi tagot, a
22. § (2) bekezdése szerint dönt a pénzeszközök elosztásáról, és az egyes szakmai
tanácsok felhatalmazása alapján dönthet a nemzeti kisebbség számára adott naptári
évben folyósítandó támogatások prioritásairól. A koordinációs tanács ülését valamely
szakmai tanács javaslatára az igazgató hívja össze. A koordinációs tanács üléseit a
jelen levő tagok többségével megválasztott elnök vezeti. Ha a koordinációs tanács az
adott nemzeti kisebbség számára folyósítandó támogatás prioritásairól határoz, a
koordinációs tanács határozatának elfogadásához az összes tag többségének
szavazata szükséges.
(12) A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma (a továbbiakban: „kulturális
minisztérium“) jogszabályban rögzíti, hogyan kell eljárni a jelölőszervezeti gyűlések
összehívása és lebonyolítása, valamint a szakmai tanácsokba jelölt tagok
megválasztása során, illetve hogyan kell a szervezeteknek előterjeszteniük a szakmai
tanácsokba jelölendő és kinevezendő tagokra vonatkozó javaslatukat.
(13) A szakmai tanács a tagjai közül elnököt választ, aki az adott szakmai tanács
üléseit összehívja és vezeti. A szakmai tanács elnökét akadályoztatása esetén a
szakmai tanács általa megbízott tagja helyettesíti.

8. §
A szakmai tanácsi tagság
(1) A 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szakmai tanács tagjává olyan természetes

személy nevezhető ki, aki
a) legalább hároméves gyakorlattal rendelkezik a kultúra vagy a tudomány területén,
b) cselekvőképes,
c) büntetlen előéletű.
(2) A 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szakmai tanács tagjává olyan természetes
személy nevezhető ki, aki
a) legalább hároméves gyakorlattal rendelkezik az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
területen,
b) cselekvőképes,
c) büntetlen előéletű.
(3) A szakmai tanács tagja nem tölthet be tisztséget párt vagy politikai mozgalom
szerveiben, nem léphet fel azok nevében, vagy nem tevékenykedhet azok érdekében.
(4) A szakmai tanács tagjának megbízatási ideje két év. Ugyanazon személy ismételten
is kinevezhető a szakmai tanács tagjává. A szakmai tanács tagjának megbízatási ideje
a szakmai tanács azon tagja mandátumának megszűnését követő nappal veszi
kezdetét, akinek a helyére kinevezték, legkorábban azonban a kinevezése napjával.
(5) A szakmai tanács tagját más személy nem helyettesítheti.
(6) A szakmai tanács tagja és az Alap között munkajogviszony 10) áll fenn. A szakmai
tanács tagjának az Alappal fennálló munkajogviszonyát a Munka Törvénykönyve
szabályozza.
(7) A szakmai tanács tagja külön jogszabály szerinti 11) utazási költségtérítésre
jogosult.
(8) A szakmai tanácsi tagsággal összeférhetetlen az igazgatói tisztség és a
felügyelőbizottsági tagság.
(9) Nem vehet részt kérelem elbírálásában a szakmai tanács azon tagja, aki maga is
kérelmező, a kérelmező képviseleti szerve vagy a kérelmező vezető tisztségviselője.
(10) A szakmai tanácsi tagság megszűnik
a) a megbízatási idő lejártával,
b) a tisztségből való visszahívással,
c) a tisztségről való lemondással; a tagság azzal a nappal ér véget, amikor a lemondó
nyilatkozatot az igazgatónak kézbesítik, feltéve, hogy a nyilatkozatban a lemondásra
vonatkozóan későbbi időpont nem szerepel,
d) a tag halálával vagy holttá nyilvánításával.
(11) A szakmai tanács tagját az igazgató visszahívja, ha az már nem teljesíti az (1)
vagy (2) bekezdések szerinti feltételeket, vagy megsérti a (3) bekezdés szerinti tilalmat.

9. §
A felügyelőbizottság
(1) A felügyelőbizottság az Alap ellenőrző szerveként
a) felügyeli az Alap e törvényben, más jogszabályokban12) és az Alap belső előírásaiban
foglalt kötelességeinek betartását,
b) ellenőrzi az Alap szabályszerű és célszerű gazdálkodását, az Alap forrásainak
célszerű elosztását, valamint az Alap pénzeszközeinek felhasználását és a vagyonával
való gazdálkodást,
c) állást foglal az Alap költségvetési tervezetével, éves számviteli beszámolójával és
éves szakmai beszámolójával kapcsolatban; állásfoglalását előterjeszti az
igazgatótanácsnak és az igazgatónak,
d) az igazgató döntését megelőzően állást foglal az Alap vagyongazdálkodásával
kapcsolatban,
e) az igazgató döntését megelőzően állást foglal az Alap követeléseinek leírására vagy
az adósság elengedésére tett javaslatokkal kapcsolatban,
f) tájékoztatja az igazgatót tevékenységének eredményeiről és a feltárt tényekről,
g) javaslatokat tesz az igazgatónak a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére,
h) kétéves megbízatási időre megválasztja a felügyelőbizottság elnökét,
i) jóváhagyja a felügyelőbizottság tanácskozási rendjét.
(2) A felügyelőbizottság tagjai jogosultak betekinteni minden olyan számviteli,
gazdasági, pénzügyi és egyéb dokumentumba, amely az Alap gazdálkodásával és
vagyongazdálkodásával összefügg. Az igazgató köteles ezeket a dokumentumokat
haladéktalanul a felügyelőbizottsági tagok rendelkezésére bocsátani.

10. §
A felügyelőbizottság összetétele és a felügyelőbizottsági tagság

(1) A felügyelőbizottság öttagú, a tagokat a kulturális miniszter nevezi ki és hívja
vissza.
(2) A kulturális miniszter a következőképpen nevezi ki a felügyelőbizottság tagjait:
a) egy tagot a Szlovák Köztársaság pénzügyminiszterének javaslatára,
b) egy tagot a Szlovák Köztársaság Kormányának Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és
Nemek Közötti Egyenlőségi Tanácsa illetékes bizottságának javaslatára,
c) egy tagot a Szlovák Köztársaság Kormányának nemzeti kisebbségekért felelős
kormánybiztosa javaslatára és
d) két tagot saját hatáskörében.

(3) Felügyelőbizottsági tagnak az a természetes személy nevezhető ki, aki
a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű,
c) közgazdasági, menedzsment vagy jogi szakirányú, mesterfokozatú végzettséggel
rendelkezik, és
d) közgazdasági, menedzsment vagy jogi területen szerzett legalább ötéves szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
(4) A felügyelőbizottsági tagsággal összeférhetetlen az igazgatói tisztség, a szakmai
tanácsban és az igazgatótanácsban betöltött tisztség.
(5) A felügyelőbizottság tagja tisztségének ellátása során köteles pártatlanul eljárni,
és tartózkodnia kell az olyan cselekményektől, melyekkel az egyéni érdeket a
közérdek fölé helyezné.
(6) A felügyelőbizottsági tagot más személy nem helyettesítheti.
(7) A felügyelőbizottság a tagjai közül elnököt választ, aki a felügyelőbizottság üléseit
vezeti. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott felügyelőbizottsági tag
helyettesíti.
(8) A felügyelőbizottsági tagot tisztségének ellátásáért a Szlovák Köztársaság
Statisztikai Hivatala által az előző naptári évre megállapított szlovák nemzetgazdasági
átlagbér egyötödének megfelelő havi díjazás illeti meg.
(9) A felügyelőbizottság tagja külön jogszabály szerinti 11) utazási költségtérítésre
jogosult.

11. §
A felügyelőbizottsági tag megbízatási ideje

(1) A felügyelőbizottsági tag megbízatási ideje négy év. Ugyanazon személy
felügyelőbizottsági taggá legfeljebb két egymást követő megbízatási időre nevezhető
ki.
(2) A felügyelőbizottság tagjának megbízatási ideje a felügyelőbizottság azon tagja
mandátumának megszűnését követő nappal veszi kezdetét, akinek a helyére
kinevezték, legkorábban azonban a kinevezése napjával.

12. §
A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

(1) A felügyelőbizottsági tagság megszűnik
a) a megbízatási idő lejártával,

b) a tisztségről való lemondással; a tagság azzal a nappal szűnik meg, amikor a
lemondó nyilatkozatot a kulturális miniszternek kézbesítik, feltéve, hogy a
nyilatkozatban a lemondásra vonatkozóan későbbi időpont nem szerepel,
c) a tag tisztségből való visszahívásával; a tagság azzal a nappal szűnik meg, amely a
visszahívásról szóló döntésben szerepel,
d) a tag halálával vagy holttá nyilvánításával.
(2) A kulturális miniszter a felügyelőbizottsági tagot visszahívja, ha
a) a tagot szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték,
b) jogerős bírósági ítélettel korlátozták cselekvőképességét,
c) legalább három egymást követő naptári hónapon keresztül nem látja el tisztségéből
eredő feladatait, vagy
d) nem gyakorolja tisztségét a 10. § (4) és (5) bekezdései szerinti feltételekkel
összhangban.
(3) A kulturális miniszter a felügyelőbizottsági tagot indoklás nélkül is visszahívhatja.

13. §
Az igazgatótanács

(1) Az igazgatótanács
a) az igazgató javaslatára jóváhagyja a kérelmek elbírálásának alapelveit, módját és
kritériumait,
b) az igazgató javaslatára jóváhagyja a támogatásnyújtás alapelveit,
c) az igazgató javaslatára jóváhagyja az Alap alapszabályát,
d) az igazgató javaslatára jóváhagyja az Alap szervezeti és működési szabályzatát, a
szakmai tanácsok tanácskozási rendjét, az igazgatótanács tanácskozási rendjét,
valamint az Alap további belső előírásait, amelyek jóváhagyása e törvény szerint nem
tartozik az Alap más szerveinek hatáskörébe,
e) az igazgató javaslatára és a felügyelőbizottság állásfoglalása alapján jóváhagyja az
Alap könyvvizsgáló által hitelesített1) éves szakmai beszámolóját és éves számviteli
beszámolóját,
f) tagjai közül megválasztja az igazgatótanács elnökét.
(2) Az igazgatótanács 15 tagú. A koordinációs tanács vagy a 7. § (10) bekezdése
szerinti szakmai tanács választja meg és hívja vissza tagjai közül az igazgatótanácsi
tagot úgy, hogy minden nemzeti kisebbségből egy tagot választ az igazgatótanácsba;
az igazgatótanácsi tag megválasztásához a koordinációs tanács összes tagja vagy a 7.
§ (10) bekezdése szerinti szakmai tanács összes tagja szavazatának többsége
szükséges. Az így megválasztott igazgatótanácsi tagot csak a koordinációs tanács
vagy az a 7. § (10) bekezdése szerinti szakmai tanács hívhatja vissza, amely őt

megválasztotta. Az igazgatótanács egy tagját a kulturális miniszter, egy további tagját
pedig az igazgató nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatótanácsi tagot más személy nem
helyettesítheti.
(3) Az igazgatótanácsnak nem lehet tagja az igazgató vagy a felügyelőbizottság tagja.
(4) Az igazgatótanácsi tag és az Alap között munkajogviszony10) áll fenn; az
igazgatótanácsi tagnak az Alappal fennálló munkajogviszonyára a Munka
Törvénykönyvének rendelkezései vonatkoznak. Az igazgatótanácsi tag külön
jogszabály szerinti11) utazási költségtérítésre jogosult.
(5) Az igazgatótanács tanácskozásának és döntéshozatalának
igazgatótanács által jóváhagyott tanácskozási rend szabályozza.

részleteit

az

(6) Az igazgatótanácsi tag megbízatási ideje négy év. Az új tag megbízatási ideje azon
igazgatótanácsi tag mandátumának megszűnését követő nappal veszi kezdetét,
akinek a helyére megválasztották vagy kinevezték, legkorábban azonban a
megválasztása vagy kinevezése napjával.
(7) Az igazgatótanácsi tag megbízatása megszűnik
a) a megbízatási idő lejártával,
b) a tisztségről való lemondással; a tagság azzal a nappal szűnik meg, amikor a
lemondó nyilatkozatot az Alap azon szervének kézbesítik, amely az igazgatótanácsi
tagot megválasztotta, illetve ha az igazgatótanácsi tagot a kulturális miniszter vagy
az igazgató nevezte ki, a tagság azzal a nappal szűnik meg, amikor a lemondó
nyilatkozatot a kulturális miniszternek vagy az igazgatónak kézbesítik, feltéve, hogy
a nyilatkozatban a lemondásra vonatkozóan későbbi időpont nem szerepel,
c) az adott szakmai tanácsban való tagságának megszűnésével,
d) az Alappal fennálló munkajogviszonya megszűnésével,
e) a tag visszahívásával,
f) a tag halálával vagy holttá nyilvánításával.
(8) Az igazgatótanács a tagjai közül elnököt választ, az igazgatótanács üléseit az elnök
vezeti. Az igazgatót akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatótanácsi tag
helyettesíti.
(9) A koordinációs tanács vagy a 7. § (10) bekezdése szerinti szakmai tanács az általa
megválasztott igazgatótanácsi tagot visszahívhatja, ha a tag az igazgatótanács két
egymást követő ülésén nem vett részt. A kulturális miniszter vagy az igazgató az általa
kinevezett igazgatótanácsi tagot indoklás nélkül is visszahívhatja.
(10) Az igazgatótanácsi tag megválasztásának és visszahívásának részleteit a
kulturális minisztérium által kiadott jogszabály állapítja meg.

14. §
Az Iroda

(1) Az Iroda az Alap működtetésével kapcsolatos szervezési, személyzeti és
adminisztratív feladatokat végzi.
(2) Az Iroda megvizsgálja a benyújtott kérelmek hiánytalanságát, és azokat a
kérelmeket, amelyek megfelelnek a 17. § (8) bekezdése szerinti feltételeknek,
elbírálásra továbbítja a szakmai tanácsoknak. A 17. § (8) bekezdése szerinti
követelményeket nem teljesítő kérelmek esetében az Iroda a 17. § (9) bekezdése
szerint jár el.

15. §
Pénzügyi támogatás

(1) Az Alap a 2. § a) pontja alapján pénzügyi támogatást nyújt a következő területeken
megvalósítandó projektekre:
a) közművelődési és oktatási tevékenység,
b) kiadói tevékenység,
c) színházak, művészeti csoportok és kulturális intézmények tevékenysége,
d) művészeti alkotótevékenység,
e) a nemzeti kisebbségek kultúrájával, életével és történelmével kapcsolatos
tudományos tevékenység,
f) foglalkoztató programok és szabadidős tevékenységek,
g) a nemzeti kisebbségek kultúrájának külföldi bemutatása,
h) az interkulturális párbeszéd és megértés támogatása,
i) a közös kulturális értékek és hagyományok felkutatásának és megismerésének
támogatása,
j) gyermek- és ifjúsági csereprogramok, üdülések és közös képzések, műveltségi és
művészeti vetélkedők támogatása,
k) a nemzeti kisebbségek kulturális örökségének védelme, szakmai feldolgozása és
digitalizálása,
l) kreatív ipar,
m) a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának fejlesztése.
(2) Az Alap által nyújtott pénzügyi támogatás formái:
a) dotáció vagy
b) ösztöndíj.

(3) Az Alap ösztöndíj formájában csak természetes személyeknek nyújt pénzügyi
támogatást, mégpedig az 1. § (1) bekezdésében foglalt céloknak megfelelő kulturális
és tudományos tevékenységek támogatására. Az ösztöndíj meghatározott
rendeltetésű, vissza nem térítendő anyagi támogatás, amelyet az Alap a 19. §-ban
foglaltak szerint megkötött szerződésnek megfelelően egyszeri vagy többszöri
alkalommal folyósít egy pontosan meghatározott időszak alatt.
(4) Az Alap által nyújtott pénzügyi támogatás nem jár alanyi jogon.
(5) Az Alap nem nyújthat pénzügyi támogatást:
a) személyek tevékenységéből származó veszteségek fedezésére,
b) előző költségvetési évekből származó kötelezettségek teljesítésére,
c) előző költségvetési évek kiadásainak visszatérítésére,
d) hitelek, kölcsönök és azok kamatainak törlesztésére.
(6) Az Alap a dotáció folyósításának feltételeként kötelezheti a kérelmezőt annak
igazolására, hogy saját vagy egyéb forrásból önrészt biztosít arra a projektjére,
amelyre a pénzügyi támogatást igényli. Az önrész mértékét az Alap a pénzügyi
támogatásnyújtás alapelveit és a 7. § (3) bekezdése szerinti prioritásokat figyelembe
véve meghatározott időszakra állapítja meg.
(7) A pénzügyi támogatásról az igazgató a szakmai tanács ajánlása alapján a
hiánytalan kérelem kézbesítésétől számított 60 napon belül dönt. Az igazgató dönt
a) a pénzügyi támogatás megítéléséről, ha azt a konkrét kérelem alapján a szakmai
tanács ajánlotta, és ha az összhangban áll az e törvényben foglaltakkal, valamint az
állami támogatásnyújtás külön jogszabály szerinti13) szabályaival,
b) a pénzügyi támogatás megtagadásáról, ha azt a konkrét kérelem alapján a szakmai
tanács nem ajánlotta, vagy ha az nem áll összhangban az e törvényben foglaltakkal,
valamint az állami támogatásnyújtás külön jogszabály szerinti13) szabályaival.
(8) A (7) bekezdés szerinti igazgatói döntést az Alap a 23. § rendelkezéseivel
összhangban teszi közzé a honlapján; a (7) bekezdés b) pontja szerinti döntés
tartalmazza a pénzügyi támogatás megtagadásának indokolását is. A (7) bekezdés
szerinti döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.
(9) A (7) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján az Alap elkészíti és a kérelmezőnek
megküldi a 19. § szerinti szerződési ajánlatot.

16. §
A kérelmező

(1) Kérelmező lehet a 18. életévét betöltött természetes személy vagy olyan jogi
személy, amelynek tevékenységi körébe beletartozik a pályázati felhívásban szereplő,
az 1. § (1) bekezdésében foglalt céloknak megfelelő
kulturális vagy más
tevékenységek megvalósítása.

(2) Pénzügyi támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, aki
a) eleget tesz külön jogszabály szerinti14) kulturális statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettségének,
b) nem volt jogerősen elítélve vagyon elleni szándékos bűncselekmény miatt, 15)
c) nem indult ellene csődeljárás, nem áll csődeljárás vagy adósságrendezés és
újjászervezés alatt, vagy vagyonhiány miatt a csődeljárási indítványt nem utasították
el,16)
d) nem áll végelszámolás alatt,17)
e) nincs folyamatban ellene végrehajtás vagy határozat-végrehajtás,18)
f) nincs köztartozása az állam, község, magasabb szintű területi egység, a
Művészettámogatási Alap vagy az Audiovizuális Alap költségvetésével szemben,
g) az előző három évben nem szegte meg az illegális foglalkoztatás külön jogszabály
szerinti19) tilalmát, amennyiben a kérelmező jogi személy vagy egyéni vállalkozó,
h) nem áll fenn járuléktartozása a kötelező egészségbiztosítás
társadalombiztosítás terén vagy a magánnyugdíjpénztárakkal szemben,

és

a

i) elszámolt az előző időszakokban számára kifizetett pénzügyi támogatásokkal,
j) a 19. § (10) bekezdése szerint visszafizette az Alapnak a pénzügyi támogatást,
k) nem áll dotációk vagy szubvenciók elfogadásának tilalma alatt,20) amennyiben a
kérelmező jogi személy,
l) nem áll az uniós alapokból folyósított segélyek és támogatások elfogadásának
tilalma alatt,21) amennyiben a kérelmező jogi személy,
m) bejegyezték a közszférapartner jegyzékbe,22) amennyiben olyan kérelmezőről van
szó, aki köteles a közszférapartner jegyzékbe magát bejegyeztetni.22)
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételek teljesítését a következőképpen kell igazolni:
a) a kérelem részét képező, arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a kérelmező teljesíti a
(2) bekezdés a) pontjában és c)-j) pontjaiban foglalt feltételeket,
b) hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy a kérelmező teljesíti a (2)
bekezdés b), k) és l) pontjában foglalt feltételeket,
c) a (2) bekezdés c)–e), g) és h) pontjaiban foglalt dokumentumokkal, amelyek
igazolják, hogy a kérelmező teljesíti a 19. § (6) bekezdése szerinti feltételeket.
(4) A támogatásban részesült kérelmező a támogatást más természetes vagy jogi
személyre nem ruházhatja át.
(5) Nem lehet kérelmező
a) a felügyelőbizottsági tag vagy az igazgató, sem azok közeli hozzátartozója,
b) olyan jogi személy, amelynek az irányító szerveiben, ellenőrző szerveiben vagy
felügyelő szerveiben olyan személy szerepel tagként, vagy amelynek a képviseleti
szerve vagy vezető tisztségviselője olyan személy, aki egyúttal az Alap
felügyelőbizottsági tagja vagy igazgatója vagy azok közeli hozzátartozója,

c) a kulturális minisztérium fenntartásában álló költségvetési szervezet vagy dotációs
szervezet.

17. §
A kérelmek benyújtása

(1) Az Alap írásbeli kérelem alapján nyújthat pénzügyi támogatást. A kérelem űrlapot
az Alap a honlapján teszi közzé. A kérelmező a kérelemben feltünteti, milyen összegű
pénzügyi támogatást igényel és milyen formában.
(2) A támogatási kérelem mellékletei a következők:
a) a projekt leírása,
b) a projekt teljes költségvetése, beleértve a részletes költségtervet is,
c) a 15. § (6) bekezdése szerinti feltétel teljesítését igazoló dokumentum,
d) a kérelem benyújtása napján három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, kivéve ha a kérelmező olyan jogi személy, amely külön jogszabály
szerint23) büntetőjogilag nem vonható felelősségre,
e) a kérelmező bankban vagy külföldi bank fiókjában25) vezetett pénzforgalmi
számlájának24) meglétét igazoló dokumentum, amelyre a kérelmező a pénzügyi
támogatás átutalását kéri,
f) a kérelem 18. § szerinti feldolgozásáért fizetendő nevezési díj befizetését igazoló
bizonylat,
g) a kérelem elbírálásához szükséges a pályázati felhívásban részletezett egyéb
dokumentumok.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti mellékletet a kérelmező az adott naptári évben az
Alaphoz benyújtott első kérelméhez eredeti példányban vagy hitelesített másolatban
köteles csatolni. A (2) bekezdés d) pontja szerinti mellékletet a kérelmező az adott
naptári évben az Alaphoz benyújtott első kérelméhez eredeti példányban vagy – a
kérelem benyújtása napján három hónapnál nem régebbi – hitelesített másolatban
köteles csatolni. Ha az első vagy a második mondatban szereplő dokumentumokban
nem történt változás, elegendő, ha a kérelmező a további kérelmekben arra a
kérelemre hivatkozik, amelyhez a dokumentumot csatolta. Ha az első vagy a második
mondatban szereplő dokumentumokban változás történt, a kérelmező köteles a
dokumentumban bekövetkezett módosítás utáni legközelebbi kérelméhez a
módosított dokumentumot csatolni.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti mellékleteket a Szlovák Köztársaság államnyelvétől
eltérő nyelven nyújtják be, a kérelmező köteles benyújtani azoknak államnyelvű
fordítását is; erre nincs szükség akkor, ha a (2) bekezdés szerinti mellékletek cseh
nyelven készültek.26)
(5) A kérelmeket a pályázati felhívásban az adott időszakra vonatkozóan
meghatározott határidőn belül kell benyújtani.

(6) Ha egy projekt megvalósításában több személy vesz részt, az adott projekt
kérelmezője csak egy személy lehet, akit e célra a többi közreműködő személy írásban
meghatalmaz. A meghatalmazást hitelesítéssel kell ellátni.
(7) Az ösztöndíjkérelmek mellékleteit a (2) bekezdés a), f), g) és i) pontjai szerinti
mellékletek képezik.
(8) A kérelemnek az Alaphoz történő beérkezését követően az Iroda ellenőrzi, hogy a
kérelmet a 16. § szerinti jogosult kérelmező nyújtotta-e be, hogy a benyújtott kérelem
helyesen van-e kitöltve, és tartalmazza-e a (2) vagy a (7) bekezdések szerinti
mellékleteket. Az Iroda egyúttal megvizsgálja a projekt költségvetésének
hiánytalanságát, valamint azt, hogy a kérelem összhangban áll-e az igazgatótanács
által a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint jóváhagyott támogatásnyújtási
alapelvekkel.
(9) Ha a kérelem nincs helyesen kitöltve, nem tartalmazza a (2) vagy a (7) bekezdés
szerinti mellékleteket, vagy más hiányosságai vannak, az Alap írásban hiánypótlásra
vagy helyesbítésre szólítja fel a kérelmezőt, a határidő nem lehet rövidebb, mint a
felszólítás kézbesítésétől számított tíz nap.
(10) Az Iroda kizárja a döntéshozatali folyamatból azt a kérelmet, amelyet jogosulatlan
kérelmező nyújtott be, vagy amely nincs helyesen kitöltve, nem tartalmazza a (2) vagy
a (7) bekezdés szerinti mellékleteket, vagy más hiányosságai vannak, és azt a
kérelmező a (9) bekezdés szerinti határidőn belül sem egészítette vagy javította ki. A
kérelem kizárásáról az Iroda haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt. Ugyanígy jár
el akkor is, ha a projekt benyújtott költségvetése alapján megállapítja, hogy a kérelem
nem áll összhangban az igazgatótanács által a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint
jóváhagyott támogatásnyújtási alapelvekkel.
(11) Az Iroda elbírálásra az illetékes szakmai tanácsnak továbbítja azt a kérelmet,
amely megfelel a (8) bekezdésben foglalt követelményeknek. A szakmai tanács a
kérelmet annak írásbeli értékelésével együtt határozathozatalra az igazgató elé
terjeszti.

18. §
A kérelem feldolgozásáért fizetendő nevezési díj

(1) A dotáció formájában nyújtott támogatásra vonatkozó kérelem feldolgozásáért a
kérelmező az Alap számlájára nevezési díjat köteles fizetni.
(2) A nevezési díj az igényelt pénzügyi támogatás 0,1 %-a, legkevesebb 20 euró és
legfeljebb 1000 euró.

19. §
A szerződés

(1) A 15. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi támogatást az Alap a kérelmezővel
megkötött írásbeli szerződés alapján nyújtja.
(2) Az Alap a szerződéssel vállalja, hogy – meghatározott célra, az e törvényben foglalt
és az Alap által meghatározott feltételek mellett – a kérelmezőnek pénzügyi
támogatást nyújt, a kérelmező pedig vállalja, hogy ezt a pénzügyi támogatást a
meghatározott célnak és feltételeknek megfelelően használja fel, és hitelesen igazolja
az Alap számára a támogatás szerződés szerinti felhasználását.
(3) A szerződés tartalmi elemei:
a) a szerződő felek azonosító adatai,
b) a szerződés tárgya,
c) a pénzügyi támogatás célja,
d) a projekt címe és leírása,
e) a pénzügyi támogatás összege,
f) a pénzügyi támogatás kifizetésének és felhasználásának feltételei,
g) a kifizetett pénzügyi támogatással való elszámolás feltételei,
h) a szerződésben foglalt feltételek megsértése miatti szankciók,
i) a pénzügyi támogatással összefüggő további feltételek.
(4) A pénzügyi támogatásról szóló igazgatói döntést követően az Alap 30 napon belül
megküldi a szerződési ajánlatot a kérelmezőnek. Ha a kérelmező legkésőbb a
szerződési ajánlat kézbesítését követő 30 napon belül azt nem fogadja el, az ajánlati
kötöttség megszűnik.
(5) Új szerződési ajánlatnak minősül, ha a kérelmező a szerződési ajánlatot
kiegészítésekkel, kikötésekkel, korlátozásokkal vagy egyéb módosításokkal fogadja el.
Az igazgató az új szerződési ajánlat benyújtását követő 30 napon belül határoz annak
elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az új szerződési ajánlat nem tartalmazhat a (3)
bekezdés b)-e) pontjaiban felsorolt tartalmi elemekre vonatkozó kiegészítéseket,
kikötéseket, korlátozásokat vagy egyéb módosításokat.
(6) A pénzügyi támogatás folyósításának feltétele, hogy a jogi személy vagy egyéni
vállalkozó kérelmező a szerződés aláírása előtt az Alapnak benyújtsa a következő,
három hónapnál nem régebbi igazolásokat:
a) az illetékes bíróság igazolását arról, hogy a kérelmező nem áll csődeljárás,
adósságrendezés és újjászervezés vagy végelszámolás alatt, hogy a kérelmezővel
szemben nem indítottak csődeljárást, vagy vagyonhiány miatt nem utasították el a
kérelmező csődeljárási indítványát,
b) az illetékes bíróság vagy az illetékes adóhivatal igazolását arról, hogy a
kérelmezővel szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás vagy adóvégrehajtási

eljárás,
c) a Szociális Biztosító igazolását arról, hogy a kérelmezőnek nem áll fenn
járuléktartozása
a
társadalombiztosítás
terén,
sem
tagdíjtartozása
a
magánnyugdíjpénztárakkal szemben,
d) minden egyes egészségbiztosító igazolását arról, hogy a kérelmezőnek nem áll fenn
járuléktartozása a kötelező egészségbiztosítás terén,
e) a területileg illetékes adóhivatal igazolását arról, hogy a kérelmezőnek nem áll fenn
adótartozása,
f) az illetékes munkaügyi felügyelőség igazolását arról, hogy a kérelmező nem sértette
meg az illegális foglalkoztatás tilalmát.
(7) A szerződés megkötésével a kérelmező kedvezményezetté válik.
(8) A pénzügyi támogatást a kedvezményezett kizárólag a szerződésben feltüntetett
célra használhatja fel.
(9) A kedvezményezett a szerződés alapján kifizetett
elszámolásához az alábbi dokumentumokat köteles csatolni:

pénzügyi

támogatás

a) a pénzügyi támogatás elszámolásához szükséges bizonylatok,
b) a projekt megvalósításának minden szakaszára kiterjedő szakmai beszámoló,
c) a kérelemben feltüntetett célok teljesítéséről szóló információ,
d) a megvalósított projekt hozadékának saját szempontú értékelése.
(10) A kedvezményezett köteles visszafizetni az Alapnak azt a pénzügyi támogatást,
amelyet
a) nem a (3) bekezdés c) pontja szerinti célnak megfelelően használt fel,
b) teljes egészében vagy részben nem a (3) bekezdés d) pontja szerinti projekt
finanszírozására használt fel.
(11) A (10) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kedvezményezett az elszámolás
benyújtását vagy a jogosulatlan felhasználás megállapítását követő 30 napon belül
köteles a pénzügyi támogatást visszafizetni. A (10) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a kedvezményezett a projekt megvalósításának befejezését követő 30 napon belül
köteles a pénzügyi támogatást visszafizetni.
(12) Amennyiben a kedvezményezett az elszámolást a szerződésben foglalt vagy az
Alap által küldött felszólításban megszabott határidőn belül nem nyújtja be, bírságot
köteles az Alapnak fizetni, amelynek összege a kifizetett pénzügyi támogatás 1%-a,
legkevesebb azonban 30 euró. Ha a kedvezményezett az elszámolást több mint hat
hónapos késéssel nyújtja be, a hat hónapon túli minden további teljes hónap
késedelemért 200 euró bírságot köteles fizetni.
(13) A pénzügyi támogatás (10) bekezdés a) pontja szerinti jogosulatlan felhasználása
esetén a kedvezményezett a jogosulatlan felhasználás minden napja után köteles az
Alapnak kötbért fizetni, amelynek mértéke a jogosulatlanul felhasznált pénzügyi
támogatás összegének 0,01%-a. Ha a kedvezményezett a (11) bekezdésben
megszabott határidőt követően sem fizeti vissza a jogosulatlanul felhasznált

támogatást, a késedelem minden napja után köteles az Alapnak kötbért fizetni,
amelynek mértéke a késedelmes összeg 0,01 %-a.
(14) Nem vonhatók sem végrehajtás, sem határozat-végrehajtás alá azok a
pénzeszközök, amelyek a kedvezményezettnek bankban vagy külföldi bank fiókjában
vezetett azon pénzforgalmi számláján vannak elhelyezve, amelyre az Alap a pénzügyi
támogatást utalta. Ugyancsak nem vonható sem végrehajtás, sem határozatvégrehajtás alá a kedvezményezettnek az Alap pénzeszközeiből beszerzett ingó
vagyona.
(15) Az Alapnak jogában áll ellenőrizni, hogy a kedvezményezett a kifizetett
pénzeszközöket
a szerződésben foglalt céloknak és feltételeknek megfelelően
használta-e fel.

20. §
Az Alap finanszírozása és gazdálkodása

(1) Az Alap bevételeit az alábbi források képezik:
a) a 21. § szerinti állami költségvetési hozzájárulás,
b) az e törvényben rögzített szankciók és a szerződés szerinti kötbérek,
c) a 18. § szerinti nevezési díj,
d) pénzbeli adományok és felajánlások,
e) egyéb bevételek.
(2) Az Alap pénzeszközeit az Államkincstár külön számlán kezeli.27)
(3) Az Alap csak az e törvény szerinti célokra használhatja fel azokat a
pénzeszközöket, amelyekkel gazdálkodik. Az Alap a pénzeszközök felhasználása
során köteles ügyelni a gazdaságosságra és a hatékonyságra. Az Alap pénzeszközei
és egyéb vagyona nem használható fel sem párt vagy politikai mozgalom, sem
választott politikai tisztségre pályázó személy javára.
(4) Az Alap az (1) bekezdés a), c) és e) pontjai szerinti bevételek legalább 96%-át az e
törvény szerinti támogatási tevékenységre köteles fordítani.
(5) Működési költségeinek fedezésére az Alap
a) az (1) bekezdés a), c) és e) pontjai szerinti teljes bevételeinek legfeljebb 4%-át,
valamint
b) az (1) bekezdés b) és d) pontjai szerinti bevételeit használhatja fel.
(6) Az Alap számvitelére külön jogszabály28) vonatkozik. Az éves számviteli beszámolót
és az éves szakmai beszámolót könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni,29) az igazgatótanács
általi jóváhagyását követően legkésőbb a következő üzleti év negyedik hónapjának
végéig nyilvánosságra kell hozni. Az éves számviteli beszámolót, az éves szakmai
beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést az Alap az éves beszámolókat tartalmazó

központi regiszteren30) belül annak nyilvános részébe tölti fel, legkésőbb azon üzleti
év befejezését követő negyedik hónap végéig, amelyre az éves beszámoló vonatkozik.
(7) Az éves szakmai beszámoló a következőket tartalmazza:
a) az Alap e törvényben meghatározott feladatainak teljesítéséről készült áttekintés
és értékelés, különös tekintettel a 2. § a) pontja szerinti feladatokra,
b) a kérelmezőknek kifizetett pénzügyi támogatásokról készült áttekintés,
c) az éves beszámolóban szereplő alapvető adatokhoz fűzött magyarázatok,
d) az Alap éves beszámolójával
felügyelőbizottsági állásfoglalás,

és

gazdasági

eredményével

kapcsolatos

e) az igazgatótanács által meghatározott egyéb adatok.
(8) Ha e törvény 4. § (2) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése másként nem rendelkezik,
az Alap vagyongazdálkodására külön jogszabály vonatkozik.2)
(9) Az Alap eszközeivel való gazdálkodás külön jogszabály31) szerinti ellenőrzés alá
esik.

21. §
Az Alapnak nyújtott állami hozzájárulás

(1) A kulturális minisztérium az állami költségvetésről szóló törvény szerint az adott
költségvetési időszakra jóváhagyott előirányzatokon belül az Alapnak legkevesebb 8
000 000 euró összegű költségvetési hozzájárulást nyújt.
(2) A kulturális minisztérium megszabhatja, hogy az Alap az (1) bekezdés szerinti
hozzájárulás legfeljebb 20%-át elsődlegesen a kulturális minisztérium által
meghatározott prioritások támogatására használja fel.
(3) A kulturális minisztérium az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást legkésőbb az adott
év január 31-ig átutalja az Alap számlájára.

22. §
A támogatási tevékenységre fordítandó pénzeszközök elosztása

(1) A támogatási tevékenységre fordítandó 20. § (4) bekezdése szerinti támogatási
keretösszeget az Alap a 7. § (4) bekezdése szerinti szakmai tanácsok között a
következő arányban osztja fel:
a) magyar nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 53%,
b) roma nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 22,4%,
c) ruszin nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 6,4%,

d) bolgár nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 1%,
e) cseh nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 3,7%,
f) horvát nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 1%,
g) morva nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 1,4%,
h) német nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 1,8%,
i) lengyel nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 1,4%,
j) orosz nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 1,1%,
k) szerb nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 0,7%,
l) ukrán nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 2%,
m) zsidó nemzeti kisebbségi kulturális szakmai tanácsok 1,1% és
n) interkulturális párbeszéd és megértés szakmai tanács 3%.
(2) Ha valamely nemzeti kisebbség esetében csak egy szakmai tanács alakult, ez a
szakmai tanács rendelkezik az adott nemzeti kisebbséget megillető, (1) bekezdés
szerinti teljes támogatási keretösszeggel. Ha valamely nemzeti kisebbség számára
három szakmai tanács alakult, az (1) bekezdés szerinti támogatási keretösszeg
tanácsok közötti felosztásáról a koordinációs tanács az összes tag többségének
szavazatával dönt. Ha a koordinációs tanács az előző mondat szerinti döntést nem
hozza meg, az (1) bekezdés szerinti keretösszeget úgy kell felosztani, hogy minden
szakmai tanácsra a rendelkezésre álló összeg egyharmada jusson.
(3) A szakmai tanácsok saját működési területükön belül a 7. § (1) bekezdése szerinti
támogatási összegekről az (1) és (2) bekezdések szerint őket megillető keretösszeg
erejéig döntenek.

23. §
A személyes adatok kezelése

(1) A kérelmek, kérelmezők és kedvezményezettek nyilvántartása céljából az Alap a
kérelmező vagy kedvezményezett természetes személyek alábbi személyes adatainak
megszerzésére és kezelésére jogosult: családi név, utónév, születési dátum, lakcím és
a pénzforgalmi számla száma, valamint a 17. és 19. § szerinti feladatok és célok
teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.
(2) Az Alap egyéves időtartamra jogosult a kérelmező vagy kedvezményezett
természetes személy alábbi személyes adatait közzétenni: családi név, utónév és
lakcím.
(3) Az e törvény szerint megszerzett személyes adatok külön jogszabály szerint védett
adatnak minősülnek;32) az Alap csak az e törvény szerinti céllal kezelheti azokat.

Közös és átmeneti rendelkezések
24. §
Közös rendelkezések

(1) Ha a jelen cikk (2) bekezdése másként nem rendelkezik, az e törvény szerinti
eljárásra nem vonatkozik a közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabály 33).
(2) Az e törvény szerinti iratok kézbesítésére megfelelően alkalmazandók a
közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabály rendelkezései34) .

25. §
Átmeneti rendelkezések

(1) Az Alap a kérelmek benyújtására vonatkozó 17. § szerinti első felhívását 2017.
december 31-ig teszi közzé.
(2) A 17. § szerinti kérelmek 2018. január 1-jétől nyújthatók be az Alaphoz.
(3) A kulturális minisztérium először 2018-ban nyújt költségvetési hozzájárulást az
Alap számára.
(4) Az igazgató legkésőbb 2017. augusztus 18-ig teszi közzé a 7. § (8) bekezdése
szerinti első felhívást. Az igazgató legkésőbb 2017. október 15-ig nevezi ki a szakmai
tanácsok tagjait. A kulturális miniszter és az igazgató legkésőbb 2017. október 31-ig
nevezi ki az igazgatótanács tagjait.
(5) A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma a 2017. évben az Alap 2017. évi
működésére rendkívüli hozzájárulást nyújt.
(6) A kulturális miniszter legkésőbb 2017. július 31-ig nevezi ki az igazgatót és a
felügyelőbizottság tagjait.
(7) A nemzeti kisebbségek jelölőszervezeti gyűlései legkésőbb 2017. szeptember 30-ig
nyújtják be az igazgatónak a szakmai tanácsok jelöltjeire vonatkozó 7. § (6) bekezdése
szerinti javaslataikat.
(8) A 7. § (10) bekezdése szerinti koordinációs tanácsok és szakmai tanácsok
legkésőbb 2017. október 31-ig választják meg az igazgatótanács tagjait. Az igazgató
az igazgatótanács első ülését legkésőbb 2017. november 15-ig hívja össze. Az igazgató
az igazgatótanács első ülésén levezeti az igazgatótanács elnökének a megválasztását.
(9) Az igazgatótanács 2017. december 15-ig hagyja jóvá az Alap alapszabályát.

VI. cikk
E törvény 2017. július 1-jén lép hatályba, kivéve a II. és III. cikkeket, valamint az V.
cikk 6., 13. és 19. pontjait, amelyek 2018. január 1-jén lépnek hatályba.

Andrej Kiska s. k.
Andrej Danko s. k.
Robert Fico s. k.

1) A számvitelről szóló 431/2002. sz. törvény 19. §.
2) A közintézmények vagyongazdálkodásáról, valamint a Szlovák Erdészeti Kamaráról
szóló, a 464/2002. sz. törvénnyel módosított 259/1993. sz. törvény módosításáról
szóló 176/2004. sz. törvény.
3) A művészeti alapokról szóló 13/1993. sz. törvény 4. §
4) Az Audiovizuális Alapról és egyes törvények módosításáról szóló, a 374/2013. sz.
törvénnyel módosított 516/2008. sz. törvény 3. §.
5) A Művészettámogatási Alapról, valamint a Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériuma által saját hatáskörben nyújtott dotációkról szóló, a 79/2013. sz.
törvénnyel módosított 434/2010. sz. törvény módosításáról szóló 284/2014. sz.
törvény 3. §.
6) A közalkalmazottakról szóló 552/2003. sz. törvény.
7) 552/2003. sz. törvény 9.§.
8) 552/2003. sz. törvény 8.§.
9) Pl. Munka Törvénykönyve, az 552/2003. sz. törvény
10) Munka Törvénykönyve 223–228a §.
11) Az utazási költségtérítésről szóló 283/2002. sz. törvény.
12) Például: a 176/2004. sz. törvény, az állami támogatást és a de minimis
támogatást érintő egyes viszonyok szabályozásáról, valamint egyes törvények
módosításáról szóló 358/2015. sz. törvény.
13) Például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikkei (Az EU
Hivatalos Lapja C 326, 2012. 10. 26.), a Bizottság 651/2014 (EU) rendelete (2014.
június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (Az EU Hivatalos

Lapja L 187, 2014. 6. 26.); a 358/2015. sz. törvény.
14) Az állami statisztikáról szóló 540/2001. sz. törvény 18. § (3) bek.
15) Büntető Törvénykönyv 212–249a. §.
16) A csődeljárásról, adósságrendezésről és újjászervezésről, valamint egyes
törvények módosításáról szóló 7/2005. sz. törvény.
17) Kereskedelmi Törvénykönyv 70–75a. §.
18) Például: a bírósági végrehajtókról és a végrehajtói tevékenységről (végrehajtói
rendtartásról), valamint egyes törvények módosításáról szóló 233/1995. sz. törvény;
az adóigazgatásról (adóigazgatási rendtartásról),
módosításáról szóló 563/2009. sz. törvény.

valamint

egyes

törvények

19) Az illegális munkavégzésről és illegális foglalkoztatásról, valamint egyes törvények
módosításáról szóló 82/2005. sz. törvény.
20) A jogi személyek büntetőjogi felelősségéről,
módosításáról szóló 91/2016. sz. törvény 17. §.

valamint

egyes

törvények

21) 91/2016. sz. törvény 18. §.
22) A közszférapartnerek regiszteréről, valamint egyes törvények módosításáról szóló
315/2016. sz. törvény 18. §.
23) 91/2016. sz. törvény 5. §.
24) A pénzforgalmi szolgáltatásokról, valamint egyes törvények módosításáról szóló
492/2009. sz. törvény 2. § (9) bek.
25) A bankokról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 483/2001. sz. törvény
2. § (1), (5) és (8) bek.
26) A Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló 270/1995. sz. törvény 3. §.
27) Az Államkincstárról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 291/2002. sz.
törvény 2. § (1) bek. m) pont.
28) A számvitelről szóló 431/2002. sz. törvény.
29) A jog szerinti könyvvizsgálatról, valamint a számvitelről szóló 431/2002. sz.
törvény módosításáról szóló, a 91/2016. sz. törvénnyel módosított 423/2015. sz.
törvény.
30) 431/2002. sz. törvény 23. §.
31) A pénzügyi ellenőrzésről és az auditról, valamint egyes törvények módosításáról
szóló 357/2015. sz. törvény.
32) A személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról szóló, a
84/2014 sz. törvénnyel módosított 122/2013. sz. törvény.

33) A közigazgatási hatósági eljárásról szóló 71/1967. sz. törvény (közigazgatási
rendtartás).
34) Az 527/2003. sz. törvénnyel módosított 71/1967. sz. törvény 24. és 25. §.

