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AZ 1993. ÉVI XXIII. TÖRVÉNY
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAMRÓL*

1. § A nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, valamint hazai és határon tú-
li terjesztésének támogatásával kapcsolatos feladatokat – a Nemzeti Kulturális Alap jogutódjaként –
a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram (a továbbiakban: Alapprogram) keretei között látja el.

2. § (1) Az Alapprogram megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésû elõ-
irányzata szolgálja, amellyel a miniszter e törvény elõírásai szerint rendelkezik.

(2) Az Alapprogramot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felügyelete alá tartozó, önál-
ló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága kezeli.

(3) Az Alapprogram céljainak megvalósítása érdekében a miniszter:
a) az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára bizottságot létesít, amelynek elnöke a

miniszter, illetve az általa kinevezett személy. A miniszter a bizottság hat tagját saját hatáskörében,
továbbá hat tagját pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek jelölése alapján bízza meg;

b) a bizottsággal egyeztetve az (1) bekezdés szerinti elõirányzat – a 7. § f) pontjában foglalt költ-
ségekkel csökkentett – összegének legfeljebb 25%-ában meghatározza az általa közvetlenül fel-
használható keretet (a továbbiakban: miniszteri keret);

c) szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi annak vezetõit. A szakmai kollégium – a minisz-
teri keret kivételével – a bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, a bizottság elnöké-
nek egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A bizottság elnökének egyetértése hiányában a pá-
lyázat kiírásáról a bizottság dönt. A pályázat elbírálásáról a szakmai kollégium dönt. Amennyiben a
bizottság elnöke a szakmai kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével
nem ért egyet, akkor azt – a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejûleg, indokolással –
végleges elbírálás végett a bizottság elé terjeszti. A miniszter a szakmai kollégiumok tagjainak felét
saját hatáskörben kéri fel a szakmai, illetve társadalmi szervezetek véleményének meghallgatá-
sa után, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek küldik;

d) meghatározott körben és feltételekkel szakmai kollégiumot ideiglenes jelleggel is létrehozhat.
(4) A szakmai kollégium a döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén a

szakmai kollégium vezetõjének szavazata dönt.

3. § Az Alapprogram pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz.

4. § (1) Az Alapprogram bevételi forrásai:
a)
b) a mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások után befizetett járulék;
c)
d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek ön-

kéntes befizetései;

* A 2002. évi LXII. törvénnyel módosított szöveg. A vastagon szedett rendelkezések hatálybalépésének napja: 2003.

január 1.
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e)
f)
g)
h) egyéb bevételek.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsül-

nek (Ptk. 593–596. §).
(3) Az Alapprogram bevétele és év végi maradványa nem vonható el.
(4) Az Alapprogram átvehet átcsoportosított elõirányzatként más fejezeti kezelésû elõirány-

zatot, amelyet annak kezelõje pályázat útján kíván kulturális célok támogatására fordítani, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel. A pályáztatás lebonyolítására az Alapprogramra érvényes szabályokat kell alkal-
mazni.

5. § (1) A mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalma-
zó árbevétele (jegybevétele) után – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kulturális járulé-
kot kell fizetni. A járulék mértékét a törvény melléklete határozza meg.

(2) A jogszabály alapján mûködõ mûvészeti zsûrik által minõsített képzõ-, ipar- és fotómûvészeti
alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá a szerzõ által értékesített, szerzõi jogi védelem
alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás (SZJ 92.31.2-bõl) – ideértve a bizományosi értékesítést is
(SZJ 52.48.37) –, valamint az elõadómûvészi tevékenység (SZJ 92.31.21).

(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, melyek után a járulék fizetésére
kötelezett személy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa
törvény) 29. §-a szerint teljesíti általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét. Nem kell kulturális
járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, melyek az áfa törvény alkalmazásában külföldön tel-
jesítettnek minõsülnek.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az 1999. január 1-jét meg-
elõzõen az SZJ 143 szám, 1999. január 1-jétõl az SZJ 74.4 alá tartozó tevékenységbõl származó ár-
bevételt csökkenti a számlával igazolt – e törvény szerint járulékköteles – ugyanilyen SZJ szám alá
tartozó igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeg.

5/A. § (1) A kulturális járulék alapja a – melléklet szerinti – kulturális járulékköteles termékek és
szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele.
Azoknál az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyoknál – az 5/A. § (3) be-
kezdésének második mondatában foglalt kivétellel –, akik nem tartoznak a számviteli törvény
hatálya alá, a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az
egyszerûsített vállalkozói adó alapjába számító bevétele.

(2) A kulturális járulék alapja – a melléklet szerinti – épületek és egyéb építmények (a továbbiak-
ban: építmények) kivitelezése esetén a mindenkori éves költségvetési törvényben az elõminõsítési
eljárási értékhatár 50 százalékát elérõ vagy meghaladó összértékû építmények létrehozásának beke-
rülési költsége. Járulékfizetési szempontból bekerülési költségnek minõsülnek az építmény megva-
lósításának (megépítésének) anyagköltségei és munkadíja.

(3) A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó járulékfizetésre kötelezett egyéni vállal-
kozó, valamint önálló tevékenységet végzõ magánszemély esetében a kulturális járulék alapja a já-
rulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak a személyi jövedelemadó alapjába beszámító bevé-
tele. Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kulturális já-
rulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerûsített vállalkozói
adó alapjába számító bevétele.
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(4) A járulékfizetésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a kulturális járu-
lék alapjának számítása egyértelmûen megállapítható.

5/B. § (1) Az építtetõ, (beruházó, megrendelõ) köteles a kivitelezõt írásban tájékoztatni arról, hogy
a megvalósítandó építmény kulturális járulékköteles, vagy nem. A kivitelezõ járulékfizetési kötele-
zettsége ezzel egyidejûleg keletkezik, illetõleg szûnik meg. Az írásbeli tájékoztatás elmulasztása ese-
tén a járulékfizetési kötelezettség az építtetõt terheli.

(2) Megszûnik a járulékfizetési kötelezettség, ha az építmény a rendeltetése alapján – az építési
(szerelési, kivitelezési) szerzõdés megkötését követõen az építési engedély módosításával bekövet-
kezett változás folytán – már nem tartozik a melléklet szerinti körbe.

(3) Amennyiben az 5/A. § (2) bekezdése szerinti építmény megvalósításához az építtetõ biztosít
anyagot, saját elõállítású terméket, nyújt szolgáltatást, azoknak – a számvitelrõl szóló 2000. évi C.
törvény 51. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott – bekerülési költsége is része az építmény
teljes bekerülési értékének, és a kulturális járulék alapjának meghatározásakor figyelembe kell
venni.

(4) Az építtetõ által biztosított anyagok, saját elõállítású termékek, nyújtott szolgáltatások (3) be-
kezdés szerint meghatározott értéke alapján a kulturális járulékfizetési kötelezettség közvetlenül az
építtetõt terheli.

(5) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény a mellék-
let szerinti körbe tartozik és bekerülési költsége a járulékköteles értékhatárt

a) nem haladja meg, a járulékfizetésre kötelezett (kivitelezõ, illetõleg építtetõ) a megfizetett kul-
turális járulékot esedékes bevallásában az APEH-tõl visszaigényelheti;

b) eléri, a járulékfizetésre kötelezett (a kivitelezõ, illetve az építtetõ) köteles a teljes kulturális já-
rulékot, illetõleg – ha az építmény megvalósítása során részteljesítés történt – a különbözetet az ese-
dékes bevallásával egyidejûleg megfizetni.

(6) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény nem tar-
tozik a melléklet szerinti körbe, a már megfizetett kulturális járulékot az építtetõ, illetve a kivitelezõ
az esedékes bevallásában az APEH-tõl visszaigényelheti.

(7) A kivitelezõ a fizetendõ (bevallott) kulturális járulékot az egyéb ráfordítások között számolja
el, az építtetõ az õt terhelõ kulturális járulékot pedig a bekerülési érték részeként mutatja ki.

6. § (1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fize-
ti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után, negyedévenként, a negyedévet kö-
vetõ hó 20-ig az APEH-SZTADI által vezetett, az APEH által közzétett számlaszámú kulturális já-
rulék beszedési számla javára. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellen-
õrzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezett-
séggel összefüggõ, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérõl szóló törvényt kell alkal-
mazni.

(2) Az állami adóhatóság negyedévenként a negyedévet követõ második hó 20. napjáig átutalja a
kulturális járulék beszedési számla egyenlegét az Alapprogram számlája javára.

7. § Az Alapprogramból az alábbi célokra teljesíthetõk kiadások:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, va-

lamint hazai és határon túli terjesztésének támogatására;
b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatására;
c) a nemzetközi kulturális kapcsolatok új alapokra helyezésére, a világkiállításokon, nemzetközi

vásárokon, a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken,
fesztiválokon történõ részvétel támogatására;
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d) a mûvészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek, a kultúrával kapcso-
latos tudományos kutatásoknak, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcsolatos tevékenysé-
gek támogatására;

e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint önképzõ egyének és közösségek tevékenységének
támogatására;

f) az Alapprogram és kezelõje mûködésével kapcsolatos költségek fedezésére;
g)
h) a nemzetközi tagdíjakra.

8. § (1) Az Alapprogramból természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaságok igényelhetnek támogatást.

(2) Az Alapprogram kezelõje a pályázat nyerteseivel szerzõdést köt.

9. § (1) Az Alapprogram terhére a támogatás visszatérítendõ és részben vagy egészben vissza nem
térítendõ formában nyújtható.

(2) A támogatások nyilvános pályázatok útján, illetve egyedi elbírálás alapján nyerhetõk el. A
megosztás arányairól a bizottság dönt. A bizottság és a szakmai kollégiumok gondoskodnak az Alap-
program keretében juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozatalá-
ról.

(3) Az Alapprogram keretében nyújtott támogatás nem vonható el és évek között átcsoportosít-
ható.

(4) Folyamatos programfinanszírozás esetén az Alapprogram terhére a tárgyévet követõen legfel-
jebb két évre vállalható kötelezettség.

(5) Az Alapprogram kezelõje a szerzõdésben rögzített célkitûzésektõl, követelményektõl eltérõ
megvalósítás esetén részleges vagy teljes visszatérítési kötelezettséget érvényesít.

9/A. § E törvény alkalmazásában
1. erõszaktartalmú mû: minden olyan mû, amelynek célja és egyben legfõbb hatáskeltõ eszköze –

a mû egészébõl megállapíthatóan – az erõszakos, illetve az erõszakos cselekedetre ösztönzõ jelene-
tek ábrázolása;

2. forgalmazó: a termék kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalával foglalkozó természetes
személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, beleértve a gyár-
tót is, mint elsõ forgalombahozót;

3. gyártó: a termék és a félkész termék elõállítója;
4. importáló: az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (3) bekezdésé-

ben meghatározott természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálko-
dó szervezet;

5. kiadó: a mûvet, annak példányát vagy más terméket sajátjaként megjelentetõ, illetve más mó-
don nyilvánosságra hozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gaz-
dálkodó szervezet;

6. kivitelezõ: építmény létrehozására – az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény szerint – jogosult természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c)
pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

7. pornótartalmú mû: olyan mû, amelynek célja – a mû egészébõl megállapíthatóan – a szexuális
ingerkeltés, és amelyben a szexuális cselekményeket nyíltan, kendõzetlenül ábrázolják;

8. szolgáltató: a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9007/1998. (SK 12.) KSH közleményé-
nek mellékleteként kiadott Szolgáltatások Jegyzéke hatálya alá sorolt tevékenységet végzõ természe-
tes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
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9. építmény létrehozásának bekerülési költsége: átalánydíjas szerzõdés alapján végzett munkánál
a kivitelezõ által számlázott – általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg, szerzõdés alapján té-
telesen elszámolt munkánál az építmény megvalósulása (megépítése) számlázott anyagköltségének
és munkadíjának együttes összege, a számla – általános forgalmi adó nélküli – végösszege;

10. építmény megvalósításának anyagköltsége: magában foglalja az építmény megvalósítása
(megépítése) során felhasznált vásárolt anyagok és saját elõállítású termékek bekerülési (beszerzési,
elõállítási) értékét, ezen anyagoknak, termékeknek a felhasználás helyéig felmerült szállítási, rako-
dási költségeit, továbbá az egyéb rakodási költségeket;

11. építmény megvalósításának munkadíja: magában foglalja az építmény megvalósításához
(megépítéséhez) igénybe vett munkaerõ bérköltségét és annak járulékait, az igénybe vett gépek és
szolgáltatások költségeit, az ezekre jutó általános költségek hasznos fedezetét.

10. § (1) Ez a törvény 1993. április 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejûleg a Kulturális Alap létesí-
tésérõl szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az Alapprogram kezelésének
és felhasználásának részletes szabályait, az ellenõrzés és beszámolás rendjét, valamint a pályázati
rendszerre vonatkozó további elõírásokat rendeletben szabályozza.
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Melléklet az 1993. évi XXIII. törvényhez

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre
a 2000. január 1-jén hatályos Kereskedelmi Vámtarifa alapját képezõ (8-számjegyû)

Kombinált Nómenklatúra (KN), valamint a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ)
és az Építményjegyzék (ÉJ) szerint

I. TERMÉKEK

BTO Járulék-
KN-csoport Termékkör (tájékoztató kulcs (%) Kötelezett

adat)

Faanyagú dísztárgyak

4414 00 ** Festmény, fénykép, tükör és hasonló 2051 14 10 00 1 Gyártó
tárgyak fakerete (importáló)

4420 ** ** Intarziás és berakott famunka, ékszeres 2051 13 00 00 1 Gyártó
vagy evõeszközös ládikó vagy -doboz (importáló)
és hasonló cikkek fából; kis szobor 
és más díszmûáru fából 

4421 90 ** Egyéb faáruból: 2051 14 27 00 1 Gyártó
Képzõmûvészeti állvány fából (importáló)

Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek

ex 4901 Könyvbõl, brosúrából, röpiratból 25 Kiadó
és hasonló nyomtatványból: (importáló)
pornó- és erõszaktartalmú mû

ex 4902 Újságból, folyóiratból és idõszakos 25 Kiadó
kiadványból: (importáló)
pornó- és erõszaktartalmú mû
(illusztrálva és reklámtartalommal is)   

ex 4903 Képeskönyvbõl, rajzoló- és kifestõkönyvbõl: 25 Kiadó
pornó- és erõszaktartalmú mû  (importáló)

ex 4908 Postai levelezõlapból, üdvözlõlapból, 25 Kiadó
ex 4909 képbõl és más nyomtatott termékbõl: (importáló)
ex 4910 pornó- és erõszaktartalmú mû
ex 4911

ex 8524 Video- és hangfelvételt tartalmazó lemezbõl, 25 Kiadó
szalagból és más anyagból, amelyen hangot vagy (importáló)
más jelet rögzítettek: pornó- és erõszaktartalmú mû



TÖRVÉNY AZ NKA-RÓL n NKA HÍRLEVÉL 9

BTO Járulék-
KN-csoport Termékkör (tájékoztató kulcs (%) Kötelezett

adat)

ex 8524 Adatfeldolgozási információt tartalmazó 25 Kiadó
(számítógépes stb.) mágnesszalagból   (importáló)
és -lemezbõl, CD-bõl: pornó- és 
erõszaktartalmú mû

4901 91 ** Szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok 2211 30 00 00 1 Kiadó
folytatásai (lexikon), az irányadó (importáló)
jogszabályok alapján tankönyvvé vagy 
segédkönyvvé nyilvánított mûvek nélkül  

4901 99 ** Könyv, brosúra, röpirat és hasonló 2211 20 20 00 1 Kiadó
nyomtatvány (szótár és enciklopédia 2211 20 30 00 (importáló)
nélkül), a hivatalos tankönyvjegyzékben 2211 20 40 00
megjelent tankönyvek nélkül 2211 20 50 00

4902 ** ** Újság, folyóirat és idõszakos kiadvány, 2212 00 00 00 1 Kiadó
illusztrálva és reklámtartalommal is 2213 00 00 00 (importáló)

4903 00 ** Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló- 2211 20 70 00 1 Kiadó
és kifestõkönyv (importáló)

4905 ** ** Földgömb, csillagászati glóbusz, térkép 2211 30 00 00 1 Kiadó
(importáló)

4908 ** ** Levonókép (levonó matrica) 2215 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

4909 00 ** Nyomtatott vagy illusztrált postai képes 2215 00 00 00 3 Kiadó
levelezõlap; nyomtatott lapok személyes (importáló)
üdvözlettel vagy bejelentéssel, illusztrálva,
díszítve és borítékkal is

4910 00 ** Nyomtatott naptár, naptárblokk 2215 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

4911 10 ** Kereskedelmi reklámanyag, katalógus 2222 12 00 00 1 Kiadó
és hasonló  (importáló)

8524 10 ** Hanglemez 2214 00 00 00 2 Kiadó
(importáló)

8524 31 ** CD-ROM és más lézerrel olvasható lemez 2233 00 00 00 1 Gyártó
adatfeldolgozási (pl. számítógépes) (importáló)
információval

8524 32 ** Hangfelvételek CD-n 2214 00 00 00 2 Kiadó
(importáló)
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BTO Járulék-
KN-csoport Termékkör (tájékoztató kulcs (%) Kötelezett

adat)

8524 39 ** Kép- vagy mozgókép-felvételek CD-n, 2232 00 00 00 3 Kiadó
lézerrel olvasható lemez más (importáló)
(nem adatfeldolgozási vagy hang-) 
jelekkel

8524 40 ** Mágnesszalag adatfeldolgozási 2233 00 00 00 1 Gyártó
(pl. számítógépes) információval  (importáló)

8524 5* ** Mágnesszalag hangfelvétellel 2214 00 00 00 2 Kiadó
(mûsoros hangszalag) (importáló)

8524 5* ** Mágnesszalag képfelvétellel 2232 00 00 00 3 Kiadó
(mûsoros videoszalag) (importáló)

8524 91 ** Mágneses és egyéb adathordozó lemez, 2233 00 00 00 1 Gyártó
más jelhordozó automatikus (importáló)
adatfeldolgozási (pl. számítógépes stb.) 
információkkal  

8524 99 ** Hangfelvételek mágneslemezen és más 2214 00 00 00 2 Kiadó
hordozón (nem CD-n) (importáló)

8524 99 ** Kép- vagy mozgókép-felvételek 2232 00 00 00 3 Kiadó
mágneslemezen és más hordozón (importáló)
(nem CD-n)

Vegyi termékek (fotokémiai anyagok)

37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, 2464 00 00 00 1 Gyártó
fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a (importáló)
röntgenfilmet és a röntgenpapírt  

Mûanyag dísztárgyak

3926 40 ** Mûanyagból készült szobor és más 2524 28 30 00 3 Gyártó
belsõ díszítésre szolgáló tárgy  (importáló)

Üveg és kerámia dísztárgyak

6913 ** ** Szobrocska és más dísztárgy kerámiából 2621 13 00 00 3 Gyártó
(importáló)

7013** ** Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, 2613 13 00 00 3 Gyártó
lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló (importáló)
üvegáru (nem díszített ivópohár 
és üvegedény kivételével)
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BTO Járulék-
KN-csoport Termékkör (tájékoztató kulcs (%) Kötelezett

adat)

Fém dísztárgyak

8306 2* ** Kis szobor és más dísztárgy fémbõl 2875 24 00 00 3 Gyártó
(nem nemesfémbõl)  (importáló)

8440 10 ** Könyvkötõ gép, beleértve a könyvfûzõ 2956 11 00 00 1 Gyártó
gépet is  (importáló)

8442 ** ** Betûöntõ vagy betûszedõ, nyomódúc, 2956 12 00 00 1 Gyártó
nyomólap, nyomóhenger vagy más (importáló)
nyomólemez-elõállítására szolgáló gép,
készülék és felszerelés 

8443** ** Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és 2956 13 00 00 1 Gyártó
mélynyomó, flexográfiai, tintasugaras stb. 2956 14 00 00 (importáló)
nyomógép) nyomdaipari segédgép, 
az automatikus adatfeldolgozó gép printere
(nyomtatója) nélkül

Írógép, másológép 

8469** ** Egyéb írógép (szövegszerkesztõk 3001 12 00 00 1 Gyártó
és az automatikus adatfeldolgozó gép (importáló)
printere, valamint a Braille-írógép nélkül)

9009** ** Optikai rendszerû vagy kontakt- 3001 21 00 00 1 Gyártó
fénymásoló és hõmásoló készülék  (importáló)

Híradástechnikai termékek

ex 8518** ** Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró, 3230 41 00 00 1 Gyártó
dobozba szerelve is; fejhallgató, 3230 42 00 00 (importáló)
fülhallgató és kombinált mikrofon/hang- 3230 43 00 00
szóró egység; hangfrekvenciás elektromos 
erõsítõ; elektromos hangerõsítõ egység, 
a polgári repülés készülékei kivételével

8519** ** Lemezjátszó, erõsítõ nélkül is, 3230 31 00 00 1 Gyártó
kazettalejátszó és más hangvisszaadó (importáló)
készülék, hangfelvevõ szerkezet nélkül 

ex 8520** ** Magnetofon és más hangfelvevõ 3230 32 00 00 1 Gyártó
készülék, -lejátszó szerkezettel vagy (importáló)
anélkül is, a polgári repülés készülékei 
kivételével
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BTO Járulék-
KN-csoport Termékkör (tájékoztató kulcs (%) Kötelezett

adat)

ex 8521** ** Videofelvevõ és -lejátszókészülék, 3230 33 00 00 1 Gyártó
videotunerrel egybeépítve is, a polgári (importáló)
repülés készülékei kivételével  

ex 8522** ** Kizárólag vagy elsõsorban kép- és 3230 50 00 00 1 Gyártó
hangrögzítõ és -lejátszó berendezések (importáló)
alkatrészei, a polgári repüléshez 
felhasznált, valamint az ipari 
továbbfelhasználású alkatrészek
kivételével

ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- 3220 11 00 00 1 Gyártó
és tévémûsor-adókészülék (importáló)
(vevõkészülékkel vagy anélkül), 
hangfelvevõ vagy -lejátszó készülékkel 
egybeépítve is, kivéve a katonai és egyéb 
közszolgálati (közcélú távközlési, tûzoltó, 
mentõ stb.), polgári repülési adóberendezést

ex 8525 30 ** Televíziós kamera (felvevõ), állóképes 3220 12 00 00 1 Gyártó
videokamera és más videokamera felvevõk, (importáló)
kivéve a közterületi forgalomellenõrzés
speciálisan csatlakoztatott (pl. helyhez kötött) 
kameráit  

8527 1* ** Külsõ áramforrás nélkül mûködõ 3230 11 10 00 1 Gyártó
rádiómûsor-vevõkészülék, hangfelvevõ (importáló)
vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös
házban is, ideértve a rádiótelefon vagy 
rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas 
készüléket is  

8527 2* ** Csak külsõ áramforrásról mûködõ, 3230 12 00 00 1 Gyártó
gépjármûvekben használatos rádiómûsor- (importáló)
vevõkészülék, beleértve  a rádiótelefon 
vagy rádiótávíró vételére egyaránt 
alkalmas készüléket is  

8527 3* ** Más rádiómûsor-vevõkészülék beleértve 3230 11 20 00 1 Gyártó
a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére (importáló)
egyaránt alkalmas készüléket is

ex 8527 9* ** Rádiótelefon és rádiótávíró-vevõkészüléke 3230 44 00 00 1 Gyártó
(mobiltelefon is), a polgári repülés (importáló)
készülékei kivételével 
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BTO Járulék-
KN-csoport Termékkör (tájékoztató kulcs (%) Kötelezett

adat)

ex 8528** ** Televíziós adás vételére alkalmas 3230 20 00 00 0,5 Gyártó
készülék, rádiómûsor vevõkészüléket, (importáló)
hang- és képfelvevõ vagy -lejátszó
készüléket magában foglaló is, 
videomonitor és video vetítõkészülék, 
kivéve az egészségügyi, mûvelõdési, 
kulturális, oktatási intézmények és 
a tömegközlekedés zártláncú hálózatának
speciálisan csatlakoztatott készülékeit 

ex 8529 10** Antennák és antennareflektor összes 3230 50 00 00 1 Gyártó
típusa, valamint az ezek használatához (importáló)
alkalmas alkatrészek, a polgári repülés 
és a közcélú távközlési szolgáltatás 
készülékei kivételével 

ex 8529 90 ** Kép- és hangrögzítõ és -lejátszó 3230 50 00 00 1 Gyártó
berendezések, rádió, televízió, rádiótelefon (importáló)
alkatrészei (antenna nélkül), a polgári 
repüléshez felhasznált, valamint az ipari 
továbbfelhasználású alkatrészek kivételével  

Fényképészeti eszközök

ex 9002** ** Fényképészeti eszközök és tartozékaik, 3340 30 00 00 1 Gyártó
ex 9006** ** kivéve az orvosi, a kriminológiai, (importáló)
9007** ** a földmérési és hasonló hivatásfényképezés,
ex 9008** ** valamint a mikrofelvételek készítésének
ex 9010** ** és leolvasásának eszközeit, a félvezetõ- 

gyártás fényképészeti berendezéseit

Ékszer, hangszer, játék, szórakoztató tárgy, díszítõ termék, mûalkotás, gyûjtemény, régiség

6702** ** Mûvirág, levél- és gyümölcsutánzat 3663 76 00 00 3 Gyártó
és ezek részei; ezekbõl készült áru  (importáló)

7101** ** Természetes vagy tenyésztett gyöngy, 3622 11 00 00 3 Gyártó
7102** ** gyémánt és más drágakõ, féldrágakõ, (importáló)
7103** ** szintetikussal vagy rekonstruálttal együtt,
7104** ** megmunkálva vagy osztályozva is, de 

foglalat vagy szerelés nélkül
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BTO Járulék-
KN-csoport Termékkör (tájékoztató kulcs (%) Kötelezett

adat)

7117** ** Ékszerutánzat 3661 00 00 00 3 Gyártó
(importáló)

7118** ** Érme 3621 00 00 00 3 Gyártó
(importáló)

ex 92** ** ** Zenei eszközök (hangszerek), alkatrészek 3630 00 00 00 1 Gyártó
és tartozékok nélkül  (importáló)

9503 90 10 Játékfegyver 3650 33 50 00 10 Gyártó
(importáló)

9504 10** Tévéhez kapcsolható videojáték 3650 42 00 00 1 Gyártó
(importáló)

9504 20** Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy 3650 43 00 00 10 Gyártó
9504 30** társasjáték, pénzérmével vagy koronggal (importáló)

mûködõ más játék, beleértve a tivoli 
játékot, a biliárdot, a különféle típusú 
játékkaszinó-asztalt
(a tekepálya-felszerelés kivételével) 

ex 9504** ** Pornó- és erõszaktartalmú videojáték 3650 42 00 00 25 Gyártó
(importáló)

9504 40** Kártya 3650 41 00 00 3 Gyártó
(importáló)

ex 9504** ** Pornó- és erõszaktartalmú kártya 3650 41 00 00 25 Gyártó
(importáló)

9505** ** Ünnepi, farsangi és különféle más 3663 71 00 00 3 Gyártó
szórakoztató tárgy, beleértve (importáló)
a bûvésztárgyat és a beugratós 
tréfakelléket is

ex 9701** ** Kizárólag kézzel készített másolat 3663 90 00 00 1 Gyártó
mûalkotás (festmény, rajz, pasztellkép, (importáló)
kollázs, dekoratív tábla, metszet, nyomat,
szobrászmûvészeti alkotás) alapján

9704** ** Bélyeg, nem forgalomra szánt vagy 3663 90 00 00 1 Kiadó
forgalmon kívüli, bélyegzéssel ellátott (importáló)
boríték, hasonló filatéliai cikk

9705** ** Állattani, növénytani, ásványtani, 3663 90 00 00 1 Forgalmazó
anatómiai, történelmi értékû, archeológiai, (importáló)
paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai 
gyûjtemény vagy gyûjteménydarab

9706** ** Száz évnél idõsebb régiség 3663 90 00 00 1 Forgalmazó 
(importáló)
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II. SZOLGÁLTATÁSOK

Járulék- A járulék
SZJ-szám Megnevezés kulcs fizetésére

(%) kötelezett

52.48.37 Mûalkotás-kiskereskedelem 1 Szolgáltató

52.50.11 Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató

72.40-bõl Távbeszélõ útján teljesített pornótartalmú 
emeltdíjas szolgáltatás 25 Szolgáltató

71.40.12 Mûsoros videokazetták kölcsönzése 3 Szolgáltató

71.40.12-bõl Pornó- és erõszaktartalmú mûsoros 
videokazetták kölcsönzése 25 Szolgáltató

71.40.11-bõl Hangkazetták, hanglemezek, CD-k, 
CD-ROM-ok kölcsönzése 3 Szolgáltató

74.40.1 Hirdetés 1 Szolgáltató

74.81 Fényképészet 1 Szolgáltató

74.84.13 Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató

74.84.16.1 Személyek, mûvek közvetítése 1 Szolgáltató

92.11.3-ból Pornó- és erõszaktartalmú film-, videogyártás 25 Gyártó

92.12.1 Film-, videoterjesztés 2 Szolgáltató

92.12.1-bõl Pornó- és erõszaktartalmú film-, videoterjesztés 25 Szolgáltató

92.13.1 Film-, videovetítés 2 Szolgáltató

92.13.1-bõl Pornó- és erõszaktartalmú film-, videovetítés 25 Szolgáltató

92.20.1 Országos és regionális rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás 
(kivéve a közszolgálati rádió- és televíziómûsor-szolgáltatás, 
továbbá a közmûsor-szolgáltatás) 2 Szolgáltató

92.20.1-bõl Regionális rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás 1 Szolgáltató

92.32.1 Mûvészeti kiegészítõ szolgáltatás 2 Szolgáltató

92.33.1 Vidámparki szórakoztatás 2 Szolgáltató

92.34.1 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 
(kivéve a bábszínházi elõadás) 2 Szolgáltató 
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III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE

Járulék- A járulék
ÉJ-szám Megnevezés kulcs fizetésére

(%) kötelezett

1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelezõ

1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelezõ

1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelezõ

1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások,
terminálok és kapcsolódó épületek 0,2 Kivitelezõ

1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelezõ

1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelezõ

1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelezõ

2213 Távolsági távközlõ hálózatok és mûtárgyaik 0,2 Kivitelezõ

2224 Helyi (települési) távközlõ- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelezõ
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A 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM RENDELET
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAMRÓL SZÓLÓ
1999. ÉVI XXIII. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL*

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-
ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram (a további-
akban: Alapprogram) kezelésérõl és felhasználásáról, az ellenõrzés és beszámolás rendjérõl, vala-
mint a pályázati rendszerrõl az alábbiakat rendelem el:

1. § Az Alapprogram mûködtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait a Tv. és e rendelet
elõírásainak keretei között a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) állapítja meg.

Az Alapprogram Bizottsága

2. § (1) Az Alapprogram céljainak megvalósítását szolgáló elvi, irányító és koordináló döntések
meghozatala az Alapprogram Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) feladata.

(2) A Bizottság élén elnök áll (a továbbiakban: Bizottság elnöke), akit miniszter nevez ki, ha e
tisztséget nem saját személyében kívánja ellátni (a továbbiakban: megbízott elnök).

(3) Az Alapprogram mûködésérõl a Bizottság évente legalább egy alkalommal, a pályázati év le-
zárását követõen, a megbízott elnök pedig rendszeresen, de legalább negyedévenként a miniszternek
beszámol.

3. § (1) A Bizottság elnöke
a) kapcsolatot tart és együttmûködik a hazai és külföldi szervezetekkel, kulturális programokat fi-

nanszírozó központi költségvetési szervekkel, kulturális közalapítványokkal és a jelentõsebb magán-
alapítványokkal,

b) ellátja e rendeletben, továbbá a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (a továbbiakban:
SZMSZ) meghatározott egyéb feladatait.

(2) Akadályoztatása esetén – annak idõtartamára – a megbízott elnököt az általa – a miniszter elõ-
zetes jóváhagyásával – kijelölt bizottsági tag helyettesíti. Ha a megbízott elnök a helyettesének ki-
jelölésében is akadályozott, helyettesét a miniszter jelöli ki.

(3) A Bizottság elnöke feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi keret nagyságáról – a Bizott-
ság elõzetes egyetértésével – a miniszter dönt.

4. § (1) A miniszter a Bizottságba mind a saját hatáskörben felkért tagokat, mind pedig az érintett
szakmai és társadalmi szervezetek által jelölt tagokat 4 évre bízza meg a bizottsági feladatok ellátá-
sával.

(2)

* A 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelettel módosított szöveg. A vastagon szedett rendelkezések hatálybalépésének

napja: 2002. november 27.
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5. § (1) A Bizottság tagjait a miniszter indokolt esetben felmentheti, ha tisztségükbõl eredõ – a
Tv.-ben, e rendeletben és a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott – jogaikkal vissza-
élnek, vagy kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. A felmentés elõtt a tagot jelölõ szakmai és tár-
sadalmi szervezet véleményét ki kell kérni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek hiányában, indokolás nélkül is felmenthetõ az a bizottsá-
gi tag, akit a miniszter a minisztérium köztisztviselõi közül bízott meg a bizottsági feladatok ellátá-
sával.

6. § A bizottsági tagság felmentéssel, lemondással vagy a tag halálával történõ megszûnése ese-
tén a miniszter a tag helyére – 30 napon belül – új személyt bíz meg az elõzõ tag mandátumának hát-
ralévõ idejére.

7. § (1) A Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva
a) meghatározza az Alapprogram rövid és középtávú kulturális támogatási stratégiáját, a különö-

sen fontosnak tartott támogatási célokat, a támogatás során követendõ szempontokat, ezek figyelem-
bevételének rangsorát, javaslatot tesz a miniszternek ideiglenes szakmai kollégium létrehozásá-
ra,

b) a Tv. 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti miniszteri keret (a továbbiakban: miniszteri ke-
ret) tárgyában a miniszterrel egyeztetést folytat,

c) összehangolja a szakmai kollégiumok tevékenységét, dönt a vitás kérdésekben,
d) javaslatot tesz a miniszternek az egyes kollégiumok vezetõinek személyére,
e) évente beszámoltatja a kollégiumok vezetõit,
f) véleményezi az Alapprogram SZMSZ-ének tervezetét, valamint éves költségvetését és beszá-

molóját,
g) kezdeményezi, illetve véleményezi az Alapprogram továbbfejlesztéséhez szükséges törvényi és

egyéb jogszabályi módosításokat,
h) ellenõrzi az Alapprogram mûködését,
i) közzéteszi az Alapprogram mûködésérõl szóló éves szakmai és gazdasági beszámolót.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörén túlmenõen a Tv. 2. §-a (3) bekezdése c) pont-

jában megjelölt esetkörben a Bizottság dönt a pályázat kiírásáról, illetve elbírálásáról.

8. § (1) A Bizottság a szakmai kollégiumok javaslatainak figyelembevételével, mérlegelve az
egyes kulturális területek súlyát, értékteremtõ szerepét

a) dönt az egyes szakmai kollégiumok által felosztható pénzeszközök nagyságáról, e körben ki-
emelt támogatási célokat határozhat meg, és megjelölheti az ezekre fordítandó keretösszegeket,

b) meghatározza az egyedi elbírálást igénylõ támogatásokra (a továbbiakban: egyedi pályázat) fel-
használható összeg mértékét.

(2) A miniszter a Bizottsággal egyeztetve állapítja meg a miniszteri keretet.
(3) A miniszteri keretbõl támogathatók különösen:
a) a hazai vagy nemzetközi kulturális (mûvészeti) nagyrendezvények,
b) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (a továbbiakban: minisztérium) felügyelete

alá tartozó kulturális (mûvészeti) feladatot ellátó központi költségvetési szervek, továbbá a minisz-
ter által más szervezeti formában alapított kulturális (mûvészeti) intézmények programjai,

c) a kulturális élet jelentõs, nemzetközi rangú, nem a b) pontban foglaltak szerint mûködõ mûhe-
lyei,

d) olyan egyedi pályázatok, amelyeket a miniszter – a miniszteri keret terhére – támogatásra mél-
tónak ítél.
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(4) A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ide-
értve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását is – az SZMSZ-ben szabá-
lyozott módon – a miniszter dönt. A miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok esetén a
miniszter – kérelemre és méltányosságból a Tv. 7. §-ában meghatározott kereteken belül – a pályá-
zati cél korrekcióját és ezzel egyidejûleg a szerzõdés módosítását engedélyezheti. Pályázat kiírása
esetén e rendelet pályázati rendszerre vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

(5)

9. § A Bizottság tagjai díjazásra és költségtérítésre jogosultak.

A szakmai kollégiumok

10. § (1) A miniszter a Bizottsággal egyeztetve dönt
a) az állandó szakmai kollégiumok létesítésérõl, átszervezésérõl, megszüntetésérõl, továbbá azok

létszámáról,
b) ideiglenes szakmai kollégiumok létrehozásáról, azok létszámáról, feladatkörének meghatározá-

sáról, átszervezésérõl és megszüntetésérõl,
c) több szakmai kollégium által közösen folytatott pályáztatás alkalmazásáról.
(2) Az állandó szakmai kollégiumok felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az ideiglenes szakmai kollégiumok létrehozásának és mûködésének részletes szabályait az

SZMSZ-ben kell meghatározni úgy, hogy az a 11–15. § rendelkezéseitõl eltérõ szabályokat is meg-
állapíthat.

11. § (1) A miniszter a szakmai kollégiumok vezetõit a kollégium tagjai közül, a Bizottság javas-
latának figyelembevételével, a kinevezés napjától számított második év végéig nevezi ki.

(2) A szakmai kollégiumok vezetõinek felmentésére a Bizottság tagjainak felmentésére vonatko-
zó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A szakmai kollégiumok vezetõinek kinevezése – a Bizottság javaslatára – további egy év-
vel meghosszabbítható. A vezetõi kinevezésre, illetve annak meghosszabbítására sor kerülhet ak-
kor is, ha a kinevezés vagy a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsági megbízás
12. § (1) bekezdésében meghatározott határidejének lejártát. A 4 éves határidõ lejártát meghaladó
vezetõi kinevezés, illetve annak meghosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás – az érintett szak-
mai, társadalmi szervezetek által delegált tagok esetén a küldõ szervezet egyetértésével történõ –
meghosszabbítását vonja maga után. Egyetértés hiányában a vezetõi tisztség a kollégiumi tagsági
megbízás határidejének lejártakor – a 12. § (1) bekezdés szerinti új kollégiumi tagsági megbízás ke-
letkezésének kivételével – megszûnik.

(4) A vezetõi tisztség bármilyen okból történõ megüresedése esetén a miniszter – 30 napon belül
– új vezetõt nevez ki.

12. § (1) Az egyes szakmai kollégiumokba a miniszter által saját hatáskörben felkért tagok, vala-
mint az érintett szakmai, társadalmi szervezetek által küldött tagok megbízása egyaránt a megbízás
napjától számított negyedik év végéig szól.

(2) A szakmai kollégiumok tagjainak megbízása a miniszter, illetve a küldõ szervezet által – a
11. § (3) bekezdésének kivételével – csak a 13. § (3) bekezdésben meghatározott esetben hosszab-
bítható meg.
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13. § (1) Indokolt esetben a miniszter felmentheti az általa megbízott, a küldõ szervezetek pedig
visszahívhatják az általuk küldött kollégiumi tagokat. A felmentésre, illetve a visszahívásra a Bizott-
ság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok megfelelõen irányadók.

(2) A szakmai kollégiumi tagság – a felmentéssel, lemondással vagy a tag halálával történõ meg-
szûnés esetkörén kívül – megszûnik az érintett szakmai kollégium megszüntetése, átszervezése, il-
letve létszámának csökkentése esetén is. Átszervezés, illetve létszámcsökkentés esetén az érintett
szakmai kollégiumok tagjainak megbízása – az újonnan kialakított kollégiumi tagsági helyek ará-
nyában – mandátumaik még hátralévõ idejére meghosszabbítható.

(3) A bármilyen okból megüresedett szakmai kollégiumi tag helyét a miniszter, illetõleg a küldõ
szervezet – a megüresedés idõpontjától számított 60 napon belül – az elõzõ tag mandátumának hát-
ralévõ idejére tölti be. Ilyen esetben a tag megbízatása meghosszabbítható annak a naptári évnek a
végéig, amelyben a 4 évre szóló mandátuma is lejárna.

(4)

14. § A szakmai kollégiumok feladatai:
a) a Bizottság által meghatározott kulturális támogatási stratégiának megfelelõen kidolgozzák a

szakterület támogatási célkitûzéseit, és megfogalmazzák az elsõdleges célokat,
b) javaslatokat tesznek a Bizottságnak a támogatni kívánt célokhoz szükséges összegek nagyság-

rendjére, valamint a rangsorban kiemelt célok elõnyben részesítésére,
c) döntenek az Alapprogram keretében a szakterületre jutó pénzeszközök feladatonkénti felhasz-

nálásáról,
d) meghirdetik a pályázatokat, és meghatározzák a pályázati feltételeket, továbbá nevezési díjakat

állapíthatnak meg,
e) elbírálják a benyújtott pályázatokat, meghatározzák a támogatás mértékét, felhasználásának kö-

rét (a kiadások elszámolásának jogcímét), figyelemmel a Bizottság által meghatározott kiemelt tá-
mogatási célokra és a jóváhagyott pénzügyi keret nagyságára,

f) az elbírálás eredményérõl értesítik a támogatott és a támogatásban nem részesült pályázókat,
g) figyelemmel kísérik a pályázatokban kitûzött feladatok teljesítését, értékelik az eredményeket,
h) részt vesznek a támogatások felhasználásának ellenõrzésében,
i) beszámolót készítenek a Bizottság részére a kollégium pénzügyi keretének felhasználásáról és

a célkitûzések megvalósításáról.

15. § A szakmai kollégiumok vezetõi és tagjai díjazásra és költségtérítésre jogosultak.

A Bizottság és a szakmai kollégiumok tagjainak felelõssége

16. § A Bizottság elnöke, annak tagjai, a szakmai kollégiumok vezetõi és tagjai a feladatkörük el-
látása során okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

17. § (1) Az Alapprogramot a nemzeti kulturális örökség minisztere által, önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként alapított Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága (a továbbiakban:
Igazgatóság) kezeli. A kezelõ szervezet igazgatóját a miniszter határozatlan idõre nevezi ki. Az in-
tézmény vezetõi és munkatársai felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.
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(2) Az Igazgatóság feladata a Bizottság és a szakmai kollégiumok tevékenységének ellátásához
szükséges feltételek biztosítása, az Alapprogram pénzeszközeinek kezelése, a pályázati rendszer mû-
ködtetése, a döntések elõkészítése, végrehajtása és a támogatások felhasználásának ellenõrzése.

(3) Az Igazgatóság mûködtetéséhez szükséges forrásokat az Alapprogram célelõirányzatból kell
biztosítani, a költségvetési törvényben meghatározott mértékben. Az Igazgatóság költségvetése a Bi-
zottság és a szakmai kollégiumok mûködési költségeit is tartalmazza.

(4) Az Igazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá.
(5) A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ beosztások körét és pótlékának mértékét, továbbá az

egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket és megnevezésüket a 2. számú melléklet tar-
talmazza.

(6) A 3. számú mellékletben foglalt szempontoknak megfelelõen minõsíteni kell az intézménynél
közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottat, ha

a) bármely fizetési osztályban az egyik fizetési fokozatból az elõírt várakozási idõ csökkentésével
a következõ fizetési fokozatba lép, az átsorolás idõpontjában,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. §-ának (3) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével meghatározott címet kap, a cím odaítélését megelõzõen.

(7) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól véglegesen mentesül az a szá-
mítógépes rendszergazda munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, aki a rendelet hatálybalépé-
séig legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett, és az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez keve-
sebb mint öt éve van hátra.

Az Alapprogram pénzeszközeinek kezelése

18. § (1) Az Igazgatóság az Alapprogram pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett Nem-
zeti Kulturális Alapprogram elnevezésû 10032000-00282259-51000008 jelzõszámú pénzforgalmi
számlán kezeli.

(2) Az Alapprogram bevételi forrásait képezõ támogatásokat – a Tv. 4. §-a (1) bekezdésének
b) pontja alapján fizetendõ kulturális járulékon kívül – az Alapprogram javára az (1) bekezdésben
megjelölt bankszámlára lehet, illetõleg kell teljesíteni.

(3)

A kulturális járulék teljesítése

19. § A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által kezelt Nemzeti Kulturá-
lis járulék számla javára kell teljesíteni. A számla száma: 10032000-06056047.

A pályázati rendszer

20. § (1) A szakmai kollégium az általa kidolgozott pályázati felhívást annak meghirdetése elõtt
köteles a Bizottság elnökének megküldeni, aki egyetértésérõl, vagy annak megtagadásáról – ez utób-
bi esetben ennek indokairól is – a pályázati felhívás kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül
nyilatkozik. Ha a Bizottság elnöke a megszabott határidõn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell
tekinteni, hogy a pályázati felhívással egyetértett.

(2) Ha a Bizottság elnöke nem ért egyet a pályázati felhívással, azt – a pályázat kiírásáról való
döntéshozatal céljából – a Bizottság elé terjeszti.
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(3) A pályázati kiírás tényérõl, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezésérõl, a pá-
lyázat benyújtási határidejérõl, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetõségérõl
legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét megelõzõ 45. napon legalább két országos napilap-
ban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét a Nemzeti
Kulturális Alapprogram honlapján legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét megelõzõ 30.
napon közzé kell tenni, valamint a Kulturális Közlöny mellékleteként és önállóan is megjele-
nõ, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele címû kiadványban meg kell jelentetni.

21. § (1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati célokat, a pályázók körét, a támogatás fel-
használási jogcímét, a pályázó által vállalandó esetleges önrészt, a pályázat kötelezõ tartalmi eleme-
it, a pályázatok beküldésének határidejét, az elbírálás rendjét és egyéb, a pályázók számára fontos
tájékoztató adatokat.

(2) A pályázatokat az Igazgatósághoz, az általa kiadott nyomtatványon kell benyújtani.

22. § A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét és társadalombiztosítási adóazonosító jelét, illetve folyószámlaszámát

vagy adószámát, illetve adóazonosító jelét,
b) a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelö-

lését, ahová a támogatás összege átutalható,
c) az elérni kívánt pályázati cél leírását és szakmai szempontú információs anyagot,
d) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását és leírását,
e) részletes forrásonkénti bevételi és költségkalkulációját,
f) az igényelt támogatás összegét és módját,
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét és fedezetigazolását,
h) a pályázati cél megvalósításához esetleges szükséges szerzõdések, hatósági engedélyek, illetve

nyilatkozatok másolatát,
i) visszatérítendõ támogatások esetén a biztosítékok megjelölését,
j) más pályázat igénybevételérõl tett nyilatkozatot,
k) a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját,
l) a szakmai kollégiumok által elõírt esetleges egyéb adatokat.

23. § A pályázati kiírásnak nem megfelelõ pályázatok érvénytelenek, amirõl az Igazgatóság a pá-
lyázókat értesíti.

24. § (1) A pályázatokat a szakmai kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül
elbírálja, és döntésérõl tájékoztatja a Bizottság elnökét.

(2) A Bizottság elnöke a szakmai kollégium támogató döntése ellen – a szakmai kollégium (1)
bekezdésben meghatározott döntésének kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül – ki-
fogást emelhet. A szakmai kollégium a döntésérõl – támogató döntés esetén a Bizottság elnöké-
nek kifogást nem emelõ nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosí-
tott határidõ leteltétõl számított – 15 napon belül értesíti a pályázókat.

(3) Ha a Bizottság elnöke a szakmai kollégiumnak a pályázat elbírálásával kapcsolatos támogató
döntésével nem ért egyet, úgy a kifogásra biztosított határidõn belül – a kifogásolt döntés végre-
hajtásának felfüggesztésével, indokainak közlésével és a szakmai kollégium errõl történõ tájékozta-
tásával egyidejûleg – intézkedik a Bizottság – szükség szerint rendkívüli – ülésének összehívása
iránt, amelyen a Bizottság a kifogásolt határozat tárgyában dönt. A Bizottság döntésérõl – annak
meghozatalától számított 10 napon belül – a Bizottság elnöke tájékoztatja a szakmai kollégiumot, és
értesíti az érintett pályázót.
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(4) Az Igazgatóság gondoskodik a támogatásban részesülõ pályázók adatainak, a juttatott támoga-
tás összegének és módjának 15 napon belüli nyilvános közzétételérõl.

25. § (1) A pályázat alapján vissza nem térítendõ és visszatérítendõ kamatmentes támogatás –
együttesen is – nyújtható.

(2) A visszatérítendõ támogatást az Alapprogram nyilvántartásaiban követelésként kell kimutatni.
(3) Nem támogatható az olyan pályázat, amely, vagy amelynek megvalósítása, illetve a megvaló-

sítás módja vagy eredménye
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére való felhívásnak minõsül, illetve e nélkül

is, ha az
b) az alapvetõ emberi és alkotmányos jogokat, így különösen a személyek – neme, faja, nemzeti-

sége vagy felekezete szerinti – megkülönböztetésének tilalmát, mások vallásos meggyõzõdését (a
lelkiismereti és vallásszabadságot) sérti,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvetõ érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcs-
be, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

26. § (1) Nem részesülhet támogatásban, aki
a) a korábbi pályázatban megtévesztõ vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) a korábban kapott támogatást a pályázatban megjelölt céltól részben vagy egészében eltérõ cél-

ra használta fel,
c) a korábbi szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte,
d) az Alapprogram nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen kötelezettséggel rendelkezik,
e) ellene csõd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás folyik.
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró feltételek az igénybevételt, illetve a visszafizeté-

si határidõt követõ három évig érvényesek, ez alól a szakmai kollégium felmentést adhat.
(3)

27. § (1) Az Alapprogram keretében nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, valamint
– a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra nem fordít-
ható.

(2) A támogatás terhére fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító, a pá-
lyázóval történõ megállapodás alapján, a jóváhagyott összeg 5%-át számolhatja el átalánydíjként.

(3) A támogatás törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre nem fordítható, és harmadik fél javára át
nem ruházható.

(4) Mentes az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól az Alapprogram javára meghatáro-
zott célra nyújtott támogatás felhasználása.

28. § (1) A szakmai kollégium, a 24. § (3) bekezdése esetén a Bizottság, a miniszteri keret tekin-
tetében pedig a miniszter döntése alapján az Igazgatóság a minisztérium nevében szerzõdést köt a
pályázóval, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolásának és egyéb feltételeinek
részletes szabályait.

(2) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy ese-
mény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram teljes nevét, a két logót, va-
lamint a támogatás tényét a szerzõdés mellékletében foglaltak szerint.
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29. § A kedvezményezettek a támogatásról és annak felhasználásáról a gazdálkodásukra vonatko-
zó elõírások szerint kötelesek számot adni.

30. § A pályázó a szerzõdés teljesítésérõl szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a
szerzõdésben megjelölt határidõben és módon benyújtani. A szerzõdés teljesítését szakmai szem-
pontból a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a Bizottság elnöke, egyéb esetben a szak-
mai kollégium, pénzügyi szempontból pedig mindkét esetben az Igazgatóság – az SZMSZ-ben meg-
határozottak szerint – ellenõrzi.

31. § A szerzõdésszegõ fél a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti felelõsséggel tartozik.

Összeférhetetlenség

32. § (1) A szakmai kollégium döntéseinek meghozatalában nem vehet részt a Bizottság elnöke
vagy tagja.

(2) A szakmai kollégium vezetõje, illetve tagja összeférhetetlenség miatt
a) nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek kedvezményezettje, vagy amelynek

kedvezményezettjével
1. a Ptk. 685. § d) pontja szerinti hozzátartozói viszonyban,
2. munkaviszonyban, tulajdonosi (tulajdonostársi) jogviszonyban, vagy
3. más olyan jogviszonyban áll, amely részére vagy a vele ilyen jogviszonyban állók számára

anyagi elõnyt biztosíthat,
b) nem dönthet olyan pályázat sorsáról, amelynek megítélésében tõle elfogulatlan állásfoglalás

nem várható (elfogultság).
(3) A (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az érintettnek vagy annak, akinek arról hitelt ér-

demlõ tudomása van, a pályázatok elbírálását megelõzõen be kell jelentenie, vita esetén az összefér-
hetetlenség fennállásáról a szakmai kollégium határoz.

(4) Ha a döntéshozatalban az összeférhetetlenség által érintett személy vett részt, szavazatát fi-
gyelmen kívül kell hagyni.

Vegyes és záró rendelkezések

33. § (1) A Bizottság tagjainak, a szakmai kollégiumok vezetõinek és tagjainak díjazását a minisz-
ter állapítja meg.

(2) A Bizottság elnöke és tagjai, valamint a szakmai kollégiumok vezetõi és tagjai a megbízatá-
sukkal kapcsolatos feladataik végrehajtása során felmerült, bizonylatokkal igazolható költségeiknek
az Alapprogram terhére történõ megtérítésére jogosultak.

(3)

34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba azzal, hogy a 8. §-ban foglalt,
a miniszteri keret megállapítására vonatkozó rendelkezéseket elsõ alkalommal 2000. január 1. nap-
jától kezdõdõen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról rendelkezõ 8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet, valamint az azt módosító
3/1995. (III. 24.) MKM rendelet, 12/1996. (X. 15.) MKM rendelet és 16/1997. (III. 19.) MKM ren-
delet hatályát veszti.
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1. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez

A Nemzeti Kulturális Alapprogram állandó szakmai kollégiumai

1. Mozgókép Kollégium
2. Szépirodalmi Kollégium
3. Színházi Kollégium
4. Zenei Kollégium
5. Táncmûvészeti Kollégium
6. Képzõmûvészeti Kollégium
7. Iparmûvészeti Kollégium
8. Fotómûvészeti Kollégium
9. Népmûvészeti Kollégium
10. Közmûvelõdési Kollégium
11. Könyvtári Kollégium
12. Levéltári Kollégium
13. Múzeumi Kollégium
14. Építõmûvészeti Kollégium
15. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium

2. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez

I. Magasabb vezetõi és vezetõi beosztások

Beosztás megnevezése Vezetõi pótlék 
(%)

Magasabb vezetõ:
igazgató 300
Vezetõ:
gazdasági igazgató 200
osztályvezetõ 175
osztályvezetõ-helyettes 150
csoportvezetõ 100
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II. Közalkalmazotti munkakörök

Munkakörök megnevezése

Besorolás

fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

Kollégiumi titkár * * * * *

Pályáztatási asszisztens * *

Számítógépes rendszergazda * * * *

Jogtanácsos *

Belsõ ellenõr * * * *

Gazdasági, mûszaki, jogi, igazgatási szakalkalmazott * * * *

Gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézõ * * * *

Ügyviteli alkalmazott * * * *

Mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szak-
munkás, segédmunkás, kisegítõ alkalmazott

* * * *
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3. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez

Minõsítési lap
1. Személyi adatok

Név (leánykori név): ..........................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................
Születési helye: ..................................................................................................................................
Születési ideje: ...................................................................................................................................

2. Munkakörre vonatkozó adatok
Munkaköre: .......................................................................................................................................
Szakképzettsége: ...............................................................................................................................
A jogszabályban elõírt, munkáltató által meghatározott alkalmazási feltételek: ...............................
............................................................................................................................................................
Munkaköri feladatok: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3. Szempontok a szakmai tevékenység megítéléséhez
a) a munkakör szempontjából fontos szakmai ismeretek és jártasság foka;
b) hivatástudat;
c) felelõsségérzet;
d) ítélõképesség, elemzõkészség;
e) pontosság a munkában;
f) szorgalom, igyekezet;
g) kapcsolatteremtõ, -fenntartó képesség;
h) szóbeli és írásbeli kifejezõkészség;
Vezetõ esetén ezen túlmenõen:
i) a vezetett szervezeti egység tevékenységének színvonala;
j) a munka szervezettsége.

4. Egyéb szempontok
A minõsített alkalmasságának megítélése (a 2–3. pontok alapján).
A minõsítést a minõsítettel megismertettem.

Kelt: .........................................................................

..........................................................................
a minõsítõ neve aláírása, beosztása

A minõsítés tartalmát megismertem, észrevételeim: .........................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Kelt: ..........................................

4. számú melléklet a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelethez

A 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezte ezt a mellékletet.
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