RENDKÍVÜLI, EGYÖSSZEGŰ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI KÉRELEM („2020/II.”)
ELŐADÓMŰVÉSZEK SZÁMÁRA
A kérelmet számítógépen töltse ki és az EJI-nél vagy a szakszervezetnél regisztrált e-mail címéről
mellékletként küldje meg a covid19@eji.hu e-mail címre. Benyújtási határidő: 2020. december 4.
KÉRELMEZŐ ADATAI
Születési ideje:

Név:

Telefonszáma:

Anyja neve
E-mail címe:
Lakcím irányítószám:

Város:

Bankszámlaszám:

-

Utca, házszám:

-

Postai utalásra és pénztári kifizetésre nincsen lehetőség, a támogatást az EJI bankszámlára utalja.
Jellemző előadóművészi ág: cirkuszművészet
színművészet táncművészet zeneművészet
EJI-nél regisztrált művész? Igen

1.
a)

Nem

Szakszervezeti tag? Igen

Nem

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy
a koronavírus-járvány második hullámával összefüggésben hozott rendkívüli intézkedések miatt a
következő 30 napban legalább az alábbiakban megjelölt kettő, élő közönség előtti olyan előadásom
marad el, amelyre korábban felkértek és amelyre előleget nem kaptam.
A második hullámmal összefüggésben hozott kormánydöntés miatt elmaradt előadások
időpontja
helyszíne (település)
felkérő/rendező szervének neve

1.
2.
b)

a kérelem benyújtásakor az alább megjelölt, önálló jövedelemmel nem rendelkező, velem egy háztartásban
élő eltartott(ak)ról gondoskodom
Eltartottak
Közös háztartásban élő
Rokonság foka (például gyermek, szülő,
adatai
eltartott neve
élettárs, házastárs)
1.
2.
3.
4.
5.

Kijelentem, hogy a megjelölt eltartottakról
egyedül gondoskodom;
önálló állandó jövedelemmel (pl. munkabér, nyugdíj) nem rendelkező házastársammal/élettársammal
közösen gondoskodom;
önálló, állandó, havi bruttó
Ft jövedelemmel (pl. munkabér, nyugdíj) rendelkező
házastársammal/élettársammal közösen gondoskodom;
Önálló jövedelemnek minősül: munkabér, illetmény, megbízási díj, társadalombiztosítási jogviszonyból (pl.
nyugdíj, járadék, táppénz, GYES, GYED), vagy ingatlanbérbeadásból származó bevétel, jogdíj vagy külföldről
érkező ellátás, támogatás. [AZ ŰRLAP A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK!]
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c)

Kijelentem, hogy a jelen kérelem benyújtásakor nem rendelkezem olyan mértékű megtakarítással, vagy
bármely jogon alapuló díjbevétellel, amelyből a mai naptól számított 30 napon belül a saját és az 1. b)
pontban megjelölt hozzátartozók megélhetését biztosítani tudnám.
Megtakarításnak minősül: 200 ezer forintot meghaladó, pénzintézetnél elhelyezett pénzösszeg vagy
értékpapír. A kérelmező házastársának/élettársának megtakarítását a kérelmező megtakarításaként kell
figyelembe venni.

d)

Kijelentem, hogy a jelen kérelem benyújtásakor (1) nem állok munkajogviszonyban, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban, (2) a családi pótlék kivételével nem részesülök társadalombiztosítási
vagy más rendszeres ellátásban (pl. nyugdíj, művészeti járadék), továbbá (3) előadóművészeti
tevékenységemet főfoglalkozás-szerűen folytatom, egyéb tevékenységből, vállalkozásból jövedelmem,
bevételem nem származik.

e)

Kijelentem, hogy az 1. a) pontban megjelölt vagy további előadásokért előleget nem kaptam, azaz nincs
olyan megállapodásom, amelynek alapján az élő előadás jövőbeli megtartásának feltételével a díjazásom
egészét vagy egy részét a foglalkoztató/felkérő/szervező megelőlegezte.

2.

Adatkezelési hozzájárulás, a rendkívüli szociális támogatás nyilvánossága
A kérelem benyújtásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az EJI a rendkívüli szociális támogatás
megállapításához és kifizetéséhez szükséges személyes adataimat kezelje. Kijelentem, hogy e
hozzájárulást a jelen kérelemben megjelölt más személyek adatai vonatkozásában is megadom az EJI
részére, amelyre az érintettek előzetes hozzájárulása alapján jogosult vagyok.

a)

b)

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy teljes nevemet és a számomra megállapított támogatás összegét
az EJI Elnöksége, az általa meghatározott módon nyilvánosságra hozza.

3. A kérelem további, egyéni mérlegelést igénylő indoka:

Kijelentem, hogy az űrlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

, 2020.

Kelt:
település

hónap

nap

A KITÖLTÖTT ŰRLAPOT NE FELEJTSE EL ELMENTENI ÉS MEGKÜLDENI!
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ÚTMUTATÓ AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
1. Milyen feltétele van a rendkívüli szociális támogatás nyújtásának? A támogatást az EJI azoknak az általa
képviselt, regisztrált rögzített előadással rendelkező, továbbá az EJI-vel együttműködési megállapodást kötő
szervezet (pl. szakszervezet) tagjának minősülő előadóművésznek biztosítja, akiknek a koronavírus-járvány
második hullámával összefüggésben hozott rendkívüli kormányzati intézkedések miatt élő előadásaik maradnak
el, ezért jelentős bevételkiesést kénytelenek elszenvedni. A támogatás feltétele legalább kettő, a járvány miatt
hozott intézkedések okán elmaradt élő előadás megjelölése. Ez a támogatás kizárólag azon előadóművész
számára állapítható meg, aki regisztrációs adatlapját 2020. szeptember 29. napját megelőzően benyújtotta az
EJI-hez, vagy ezt megelőzően az EJI-vel együttműködési megállapodást kötő szervezet (pl. szakszervezet)
tagjává vált.
2. Nem minősül az 1. a) pontban említett élő előadásnak a vendéglátóhelyi zeneszolgáltatás, a hang- vagy
képfelvétel készítés, a szinkron és az egyéb olyan teljesítmény, amelyen nincs közönség vagy a közönség belépődíj
nélkül van jelen.
3. Mi az űrlap megküldésének határideje? A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelem benyújtási
határideje 2020. december 4. 24:00 óra. A határidőt követően érkezett kérelmeket az EJI nem tudja figyelembe
venni.
4. Mikor fizeti ki a támogatást az EJI? A 2020. december 4. napjáig benyújtott támogatások legkésőbb 2021.
január 15-ig kerülnek kifizetésre. A megítélt támogatások minden esetben egyösszegűek, egy alkalommal
kerülnek kifizetésre. A járványveszély miatt pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetésre nincs
lehetőség.
5. Hogyan döntenek a támogatásról? A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelemről a Jogdíjbizottságok
javaslatára az EJI Elnöksége dönt.
6. Nyilvánosságra kerül, hogy támogatást kaptam? Igen. A támogatott előadóművész nevét és a támogatás
összegét az Elnökség az EJI honlapján nyilvánosságra hozza. Az éves beszámolóban a támogatott monogramját
és a támogatás összegét tüntetjük fel. Az Elnökség a nyilvánosság egyéb formáit is meghatározhatja.
7. Hova fordulhatok további információért? Az űrlap kitöltésével kapcsolatos segítség a covid19@eji.hu email címen kérhető.
8. Adatvédelmi tájékoztató: Az Ön, illetve a melléklet szerinti személyek adatait az Ön, illetve az
adatkezeléssel érintett más személyek kifejezett hozzájárulása alapján az Előadóművészi Jogvédő Iroda
Egyesület a közös jogkezelés céljából, ezen belül a szociális támogatás megállapítása és kifizetése érdekében
kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön és az érintett személyek kifejezett hozzájárulása. Az adatok törlési
határideje: eredményes szociális pályázat esetén a teljesítéstől számított tizennyolc hónap, a kifizetési adatok
tekintetében nyolc év, eredménytelen pályázat esetén a döntéstől számított 5 nap. Az adatkezelő neve:
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (1033 Budapest, Vörösvári út 101., tel: +36 1 479-5164, e-mail:
info@eji.hu). Az adatkezelés önkéntes, de az adatok hiányában az EJI nem tud az Ön számára rendkívüli
szociális támogatást megállapítani, illetve kifizetni. Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján
hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását,
illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az EJI tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat
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