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2008. évi . . . törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII . törvény módosításáról

§

(1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII . törvény (a továbbiakban : Nkat .) 5. *-
ának (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(6) Az (1) bekezdés szerinti járulékalapot csökkenti a kulturális járulék fizetésére
kötelezett által értékesített járulékköteles termék előállításával vagy az általa nyújtott
szolgáltatás teljesítésével közvetlenül összefüggő, ahhoz kapcsolódó járulékköteles
termékbeszerzések, igénybe vett szolgáltatások számlával igazolt, általános forgalmi adó
nélküli beszerzési ára ellenértékeként kifizetett összeg .”

(2) Az Nkat. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól — ideértve a támogatá s
összegének a kollégiumok közötti felosztását is — a bizottság dönt .”

(3) Az Nkat. 9/A. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 12.
ponttal egészül ki :

„7. pornográf tartalmú mű : olyan mű, amelynek célja - a mű egészébő l
megállapíthatóan - a szexuális ingerkeltés, és amelyben a szexuális cselekményeket nyíltan ,
kendőzetlenül ábrázolják;”

„12. ipari továbbfelhasználás : az olyan feldolgozás, amelynek során az eredeti termé k
egy új termékbe kerül beépítésre sorozatgyártás keretében olyan termel ő üzemekben, amelyek
célja az adott termék gyártása vagy összeszerelése . ”

2. §

Az Nkat . melléklete helyébe e törvény melléklete lép .

3 . §

(1) E törvény a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba .

(2) E törvény a kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az Nkat. 5. §-ának (4) és (7)
bekezdése .

(3) E törvény 2008. szeptember 1-jén hatályát veszti .
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Melléklet a 2008. évi . . . törvényhez
[Melléklet az 1993 . évi XXIII. törvényhez]

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre a Kereskedelm i
Vámtarifa alapját képező (8-számjegyű) Kombinált Nómenklatúra (KN), valamint a 2002.

augusztus 1 jén érvényes Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) és az Építményjegyzék (EJ) szerint

L TERMÉKEK

KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató
adat)

Járulék
kulcs
(%)

Kötelezett

25 Kiadó
(importáló )

25 Kiadó
(importáló)

25 Kiadó
(importáló)

25 Kiadó
(importáló)

221 1
221 1
221 1
2211

20 20 00
20 30 00
20 40 00
20 50 00

0,5 Kiadó
(importáló)

2212
2213

00 00 00
00 00 00

1 Kiadó
(importáló)

2211 20 70 00 0,5 Kiadó
(importáló )

2211 30 00 00 1 Kiadó
(importáló )

2215 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

2215 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

2222 12 00 00 1 Kiadó
(importáló)

25 Kiadó
(importáló)

2 Kiadó

1 Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított terméke k

ex 4901

	

Könyvbő l, brosúrából, röpiratból és hasonló
nyomtatványból : pornográf tartalmú é s
erőszaktartalmú mű

ex 4902 Újságból, folyóiratból és id őszakos
kiadványból : pornográf tartalmú é s
erőszaktartalmú mű (illusztrálva és
reklámtartalommal is )

ex 4903

	

Képeskönyvb ő l, rajzoló- és kifestőkönyvből :
pornográf tartalmú és erőszaktartalmú mű

ex 4908

	

Postai levelező lapból, üdvözl ő lapból, képbő l
ex 4909

	

és más nyomtatott termékből : pornográ f
ex 4910

	

tartalmú és erőszaktartalmú mű
ex 4911

Kereskedelmi reklámanyag, katalógus é s
hasonl ó

ex 8523 ** ** Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejt ő
tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más
adathordozók hang vagy más jellel val ó
rögzítésre, beleértve a matricát és a
mesterlemezt lemezek gyártásához; a 37.
árucsoportba tartozó termékekb ő l pornográf és
erőszaktartalmú mű

8523 29 33

	

Felvételt tartalmazó mágnesszalag ,

4901 99 * *

4902 ** * *

4903 00 * *

4905 ** * *

4909 00 * *

4910 00 * *

4911 10 **

Könyv, brosúra, röpirat és hasonl ó
nyomtatvány (szótár és enciklopédia nélkül), a
hivatalos tankönyvjegyzékben megjelen t
tankönyvek nélkü l
Újság, folyóirat és időszakos kiadvány,
illusztrálva és reklámtartalommal is, a
jogalkotási törvényben nevesített hivatalo s
lapok nélkü l
Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló -
és kifestőköny v
Földgömb, csillagászati glóbusz, térkép

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes
levelező lap ; nyomtatott lapok személye s
üdvözlettel vagy bejelentéssel, illusztrálva ,
díszítve és borítékkal i s
Nyomtatott naptár, naptárblokk
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mágneslemez, bináris formában, gépben

	

(importáló )
olvasható rögzített utasítások, adatok, hang- é s
képjelek visszaadására, és automatikus
adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható
vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes

	 (interaktív) termék
8523 29 39

	

Felvételt tartalmazó mágnesszalag,

	

2

	

Kiadó
mágneslemez, hangok vagy képek visszaadására,

	

(importáló)
kivéve bináris formában, gépben olvasható
rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek
visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gé p
segítségével manipulálható vagy a felhasználóval
kölcsönhatásra képes (interaktív) és a 37 .

	 árucsoportba tartozó termék
8523 40 25

	

Felvételt tartalmazó Iemez lézerolvasó

	

1

	

Kiadó
rendszerhez, jelenségek visszaadására, kivéve

	

(importáló )
hang- és képjelek visszaadására szolgáló ,
továbbá bináris formában gépben olvasható
rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek
visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó
gép segítségével manipulálható vagy a
felhasználóval kölcsönhatásra képes
(interaktív) lemez, és a 37 . árucsoportba tartozó
termék

8523 40 31

	

Felvételt tartalmazó lemez lézerolvasó

	

í

	

Kiadó
rendszerhez, kizárólag hang visszaadására,

	

(importáló)
	 legfeljebb 6,5 cm átmérőjű
8523 40 39

	

Felvételt tartalmazó lemez lézerolvasó

	

1

	

Kiadó
rendszerhez, kizárólag hang visszaadására, több

	

(importáló)
	 mint 6,5 cm átmérő jű
8523 40 51

	

Felvételt tartalmazó digitális sokoldalú lemez

	

3

	

Kiadó
	 (DVD)	 (importáló)
8523 40 59

	

Felvételt tartalmazó lemez lézerolvasó

	

3

	

Kiadó
rendszerhez hangok és képek, vagy csak képek

	

(importáló )
visszaadására, kivéve DVD lemez, és lemez,
bináris formában, gépben olvasható rögzítet t
utasítások, adatok, hang- és képjele k
visszaadására, és automatikus adatfeldolgoz ó
gép segítségével manipulálható vagy a
felhasználóval kölcsönhatásra képes

	 (interaktív) termék
8523 40 99

	

Felvételt tartalmazó optikai adathordozó hangok

	

2

	

Kiadó
vagy képek visszaadására, kivéve lemez

	

(importáló)
lézerolvasó rendszerhez, továbbá bináris
formában, gépben olvasható rögzített utasítások ,
adatok, hang- és képjelek visszaadására ,
automatikus adatfeldolgozó gép segítségéve l
manipulálható vagy a felhasználóva l
kölcsönhatásra képes (interaktív) termék, és a 37 .

	 árucsoportba tartozó termék
8523 51 93

	

Felvételt tartalmazó szilárd, állandó nem felejt ő

	

2

	

Kiadó
félvezető adattároló eszköz, külső forrásból

	

(importáló)
történő adatfelvételre (flash memóriakártyák,
vagy flash elektronikus tárolókártyák), binári s
formában gépben olvasható rögzített utasítások,
adatok, hang- és képjelek visszaadására, é s
automatikus adatfeldolgozó gép segítségéve l

	 manipulálható vagy a felhasználóval

3



	 kölcsönhatásra képes (interaktív) termék
8523 51 99

	

Felvételt tartalmazó szilárd, állandó nem felejt ő

	

2

	

Kiadó
félvezető adattároló eszköz, kűlső forrásból

	

(importáló)
történő adatfelvételre (flash memóriakártyák ,
vagy flash elektronikus tárolókártyák), hango k
vagy képek visszaadására, kivéve binári s
formában, gépben olvasható rögzített utasítások ,
adatok, hang- és képjelek visszaadására,
automatikus adatfeldolgozó gép segítségéve l
manipulálható vagy a felhasználóval
kölcsönhatásra képes (interaktív), és a 37 .
árucsoportba tartozó termék

8523 59 93

	

Felvételt tartalmazó félvezető adathordozó

	

2

	

Kiadó
bináris formában, gépben olvasható rögzített

	

(importáló )
utasítások, adatok, hang- és képjele k
visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gé p
segítségével manipulálható vagy a felhasználóva l

	 kölcsönhatásra képes (interaktív) tennék
8523 59 99

	

Felvételt tartalmazó félvezető adathordozó

	

2

	

Kiadó
hangok vagy képek visszaadására, kivéve bináris

	

(importáló)
formában, gépben olvasható rögzített utasítások,
adatok, hang- és képjelek visszaadására ,
automatikus adatfeldolgozó gép segítségéve l
manipulálható vagy a felhasználóval
kölcsönhatásra képes (interaktív) tennék ,
továbbá szilárd, állandó nem felejtő félvezető
adattároló eszköz; intelligens („smart") kártya, é s

	 a 37 . árucsoportba tartozó termék
8523 80 91

	

Felvételt tartalmazó adathordozó jelenségek

	

2

	

Kiadó
visszaadására, kivéve hangok vagy képek

	

(importáló)
visszaadására, továbbá bináris formában, gépbe n
olvasható rögzített utasítások, adatok, hang- é s
képjelek visszaadására és automatiku s
adatfeldolgozó gép segítségével manipulálhat ó
vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képe s
(interaktív) termék, valamint mágneses, optikai
vagy félvezető adathordozó, és a 37.

	 árucsoportba tartozó tennék
8523 80 93

	

Felvételt tartalmazó adathordozó bináris

	

2

	

Kiadó
formában, gépben olvasható rögzített utasítások,

	

(importáló )
adatok, hang- és képjelek visszaadására és
automatikus adatfeldolgozó gép segítségével
manipulálható vagy a felhasználóval
kölcsönhatásra képes (interaktív) termék, kivéve
mágneses, optikai vagy félvezető adathordozó, és

	 a 37 . árucsoportba tartozó termék

Vegyi termékek (fotokémiai anyagok)

37** ** **

	

Fotokémiai anyagok (film, fotópapír ,
fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a
	röntgenfilmet és a röntgenpapírt

Üveg és kerámia dísztár ak

2464 00 00 00

	

1 Gyártó .
(importáló)
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7013** **

	

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai,

	

2613 13 00 00

	

3

	

Gyártó
lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló

	

(importáló)
üvegáru (nem díszített ivópohár és üvegedén y

	 kivételével)

Nyomdaipari
gépek

8443** **

	

Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és
mélynyomó, flexográfiai, tintasugaras stb .
nyomógép) nyomdaipari segédgép, az
automatikus adatfeldolgozó gép printere
	(nyomtatója) nélkül

	 Másológépek

2956 13 00 00

	

1
2956 14 00 00

Gyártó
(importáló )

8542 31 1 0

8542 32 1 0

8542 39 10

Processzorok és vezérlők memóriákkal ,
átalakítókkal, logikai áramkörökkel ,
erősítőkkel, óra- és időzítő áramkörökkel, vagy
más áramkörökkel kombinálva is; más
multichippel integrált áramkörök, amelyek
legalább két összekapcsolt monolitiku s
integrált áramkört tartalmaznak
Más processzorok és vezérlők memóriákkal ,
átalakítókkal, logikai áramkörökkel ,
erősítőkkel, óra- és id őzítő áramkörökkel, vagy
más áramkörökkel kombinálva is, kivéve a
multichippel integrált áramkörö k
Multichip integrált áramkörök, legalább két
összekapcsolt, monolitikus integrált áramkört
tartalmazó, kivéve processzorok, vezérl ők,
tárolók és erősítők

1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó
(importáló )

Gyártó
(importáló)

3230 41 00 00
3230 42 00 00
3230 43 00 00

1 Gyártó
(importáló )

3230 33 00 00 1 Gyártó
(importáló )

3220 11 00 00 1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó

Híradástechnikai terméke k

8517 ** **

	

Távbeszélő-készülékek, beleértve a
mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeté k
nélküli hálózatokhoz való készülékeket ; hang,
képek vagy más adatok továbbítására vag y
vételére szolgáló más készülékek

ex 8518** **

	

Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró ,
dobozba szerelve is; fejhallgató, fiilhallgató és
kombinált mikrofon/hangszóró egység ;
hangfrekvencíás elektromos erősítő;
elektromos hangerősítő egység, a polgár i
repülés készülékei kivételével

ex 8521** **

	

Videofelvevő és -lejátszókészülék,
videotunerrel egybeépítve is, a polgári repülé s
készülékei kivételével

ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és tévéműsor-
adókészülék (vev őkészülékkel vagy anélkül),
hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel
egybeépítve is, kivéve a katonai és egyé b
közszolgálati (közcélú távközlési, tűzoltó ,
mentő stb.), polgári repülési adóberendezést

8525 80 11

	

Televíziós kamerák (felvevők), legalább három



kameracsőve l
8525 80 19 Más televíziós kamerák, kivéve a legalább a

legalább 3 kameracs ővel rendelkezőket és a
video-felvevőket

8525 80 30

	

Digitális fényképezőgépek

8525 80 91

	

Kizárólag televíziós kamera által továbbítot t
hang és kép felvételére képes videokamera -
felvevők

8525 80 99

	

Televíziós kamera által továbbított hang és ké p
felvételére képes videokamera-felvevők
Külső áramforrás nélkül működő rádióműsor-
vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lej átsz ó
készülékkel vagy órával közös házban is ,
ideértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró
vételére egyaránt alkalmas készüléket i s
Rádióműsor-vevőkészülék, csak külső
áramforrásról működő, gépjárművekben
használt rádióműsor-vevőkészülék hangfelvevő
vagy -lejátszó készülékkel kombinálva
Rádióműsor-vevőkészülék, csak külső
áramforrásról működő, gépjárművekben
használt rádióműsor-vevőkészülék hangfelvevő
vagy -lejátszó készülék nélkül, de óráva l
kombinálva
Rádió-műsorvevő készülék, hangfelvevő vagy
-lejátszó készülék nélkül, órával ne m
felszerelve, kivéve a gépjárművekbe n
használatos termék

ex 8528** **

	

Televíziós adás vételére alkalmas készülék ,
rádióműsor vevőkészüléket, hang- és
képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában
foglaló is, vídeomonitor és vide o
vetítőkészülék, kivéve az egészségügyi ,
művelődési, kulturális, oktatási intézmények é s
a tömegközlekedés zártláncú hálózatána k
speciálisan csatlakoztatott készülékei t

ex 8529 10**

	

Antennák és antennareflektor összes típusa ,
valamint az ezek használatához alkalma s
alkatrészek, a polgári repülés és a közcél ú
távközlési szol áltatás készülékei kivételéve l

ex 8529 90 ** Kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések ,
rádió, televízió, rádiótelefon alkatrésze i
(antenna nélkül), a polgári repüléshe z
felhasznált, valamint az ipari
továbbfelhasználású alkatrészek kivételéve l

Fényképészeti eszközö k

ex 9002** **

	

Fényképészeti eszközök és tartozékaik, kivév e
ex 9006** **

	

az orvosi, a kriminológiai, a földmérési és
9007** **

	

hasonló hivatásfényképezés, valamint a
ex 9008** ** mikrofelvételek készítésének és Leolvasásának
ex9010** **

	

eszközeit, a félvezető- gyártás fényképészet i
berendezéseit

	 Ékszer, játék, szórakoztató tárgy, díszítő termék

8527 1* * *

8527 91 * *

8527 92 * *

8527 99 00

(importáló)
I Gyártó

(importáló )

1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó
(importáló)

3230 11 10 00 1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó
(importáló)

1 Gyártó
(importáló)

3230 20 00 00 0,5 Gyártó
(importáló)

3230 50 00 00 1 Gyártó
(importáló)

3230 50 00 00 Gyártó
(importáló )

334 030 00 00 1 Gyártó
(importáló)
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9503 00 81 Játék fegyver

6702** **

	

Művirág, Ievé1- és gyümölcsutánzat és eze k
részei ; ezekbő l készült áru

7117** **

	

Ékszerutánzat

9504 20**

	

Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy
9504 30**

	

társasjáték, pénzérmével vagy korongga l
működő más játék, beleértve a tivoli játékot, a
biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó-
asztalt (a tekepálya-felszerelés kivételével)

ex 9504** ** Pornográf tartalmú és erőszaktartalmú
videojáték

ex 9504** ** Pornográf tartalmú és erőszaktartalmú kártya

9505** **

	

Ünnepi, farsangi és különféle más
szórakoztató tárgy, beleértve a b űvésztárgyat és
a beugratós tréfakelléket i s

3663 76 00 00 3 Gyártó
(importáló)

3661 00 00 00 3 Gyártó
(importáló)

10 Gyártó
(importáló)

3650 43 00 00 10 Gyártó
(importáló)

3650 42 00 00 25 Gyártó
(importáló)

3650 41 00 00 25 Gyártó
(importáló)

3663 71 00 00 3 Gyártó
(importáló)

Bútorok

9401 ** ** Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével),
ággyá alakítható ülőbútor is és ezek részei, a
polgári repüléshez használt bútorok kivételével

0,8 Gyártó
(importáló)

9403 ** ** Más bútor és részei, a polgári repüléshez
használt bútorok kivételével

0,8 Gyártó
(importáló)

II. SZOLGÁLTATÁSOK

SZJ-szám Megnevezés
Járulék-

kulcs
A járulék
fizetésére

(%) kötelezett

22 .11 . 6
22 .12 .2
22 .13 .2
22 .1 S . 2

52 .48 .37 .

Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben
Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban ;
Reklám, hirdetési felület értékesítése id őszaki kiadványokban
Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelez ő -,
üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagoko n
Műalkotás-kiskereskedelem

1
1
1
1

1

Szolgáltató
Szolgáltató
Szolgáltató
Szolgáltató

Szolgáltató
52 .50 .11 . Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató
64 .20 .13-ból Mobil-adatátvitelből származó tevékenységb ő l a WAP és az MMS

szolgáltatás
0,8 Szolgáltató

64 .20 .18 . Internet hozzáférés-ellátás szolgáltatás 0,8 Szolgáltató
71 .40 .22-bő l Pornográf tartalmú és erőszaktartalmú videokazetták, DV D

kölcsönzése
25 Szolgáltat ó

72 .40-ből Távbeszélő útján teljesített pornográf tartalmú emeltdíja s
szol áltatás

25 Szolgáltató

74 .40 Hirdetés 1 Szolgáltató
74 .81 Fényképészet 1 Szolgáltató
74 .87 .17 .1 Személyek, művek közvetítése 1 Szolgáltató



92 .11 .3-ból Pornográf tartalmú és erőszaktartalmú film-, video-, DVD-gyártás 25 Gyártó
92.12 .1 Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 1 Szolgáltató '
92 .12 .1-bő t Pornográf tartalmú és erőszaktartalmú film-, video-, DVD lemez

terjesztése
25 Szolgáltató

92 .13 .1 Film-, videovetítés, DVD lejátszás 1 Szolgáltató
92 .13 .1-bő i Pornográf tartalmú és erőszaktartalmú film-, videovetítés, DVD

lejátszás
25 Szolgáltató

92 .20 .1-bő l Országos és regionális rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
(kivéve a közszolgálati rádió- és televízióm űsor-szolgáltatás ,
továbbá a közműsor-szolgáltatás)

2 Szolgáltató

92 .20 .1-ből Regionális rádió-, televízióműsor-szolgáltatás 1 Szolgáltató
92 .20 .2 TV-, rádió-reklámidő eladása 1 Szolgáltató
92 .32 .1 Művészeti kiegészítő szolgáltatás 2 Szolgáltat ó
92 .33 . 1 Vásári, vidámparki szórakoztatás 2 Szolgáltató
92 .34 .1 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatá s

(kivéve a bábszínházi előadás)
2 Szolgáltató

III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE

ÉJ-szám Megnevezés
Járulék-

A járulék
fizetésére

kulcs
(%)

kötelezett

1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelező
1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelez ő
1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelező
1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok é s

kapcsolódó épületek
0,2 Kivitelez ő

1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelező
1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelező
1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelez ő
2213 Távolsági távközl ő hálózatok és mű tárgyaik 0,2 Kivitelező
2224 Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelező

* Általános szállodai (vendégszobai) videovetítés esetén vendégnaponként 100 Ft, minden más esetben 200 F t
naponta . Tételesen nyilvántartott szállodai (vendégszobai) video-filmműsor szolgáltatás esetén
igénybevételenként 140 Ft .
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Indokolá s
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII . törvény módosításáról

szóló törvényjavaslatho z

Általános indokolás

Az Országgyűlés 1993-ban hozta létre a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) az 1993 . évi
XXIII . törvénnyel (Nkat .) . Az NKA megalapításának elsődleges célja az volt, hogy a hazai
kulturális élet egyik legfőbb pénzügyi támasza legyen a nemzeti és egyetemes értéke k
létrehozásának, megőrzésének, valamint a határon túli terjesztésének támogatása révén . Az
NKA beváltotta a hozzá fiízött reményeket, a hazai kultúra-finanszírozás nélkülözhetetlen
eszközévé vált .

Az Nkat.-ot legutóbbi módosításai kizárólag néhány, a kulturális járulék megállapításával é s
megfizetésével kapcsolatos rendelkezés pontosítására, valamint a törvényben szereplő
jogszabályi hivatkozások összhangba hozására szorítkozott ; a járulékkör, illetve a járulék
mértékének újragondolása és korrekciója 2008-ra maradt .

Mindezeknek megfelelően, ennek a módosításnak a célja egyfel ől az, hogy a megváltozott
kulturális fogyasztási szokásokhoz igazítsa a járulékköteles termékek és szolgáltatások körét .
Másfelől a módosítás rendezni kíván több, a járulékkörhöz kapcsolódó gyakorlati
(jogalkalmazási), illetve jogtechnikai problémát .

Részletes indokolás

Az I . §-hoz

A javaslat (1) bekezdése egyértelművé teszi, hogy valamennyi kulturális járulékűzetés i
kötelezettséget eredményező termékértékesítéssel, előállítással, illetve szolgáltatásnyújtássa l
összefüggő járulékalap csökkentés tekintetében követelmény a pénzügyi rendezettség .
A (2) bekezdés a Bizottság kizárólagos hatáskörébe utalja az Alap terhére nyújtott támogatá s

. összegének kollégiumok közötti felosztási arányának meghatározását, amit egy 2006-ban
beiktatott módosítás a miniszter jóváhagyásához kötött .
Az „ipari továbbfelhasználás” fogalmát korábban sem az Nkat ., sem a Kereskedelmi
Vámtarifa nem határozta meg, de más, pl. a távközléssel, illetve a hírközléssel összefüggő
jogszabályok sem adnak erre vonatkozóan konkrét eligazítást . A javasolt (3) bekezdés ezt a
hiányosságot rendezi . Az ipari továbbfelhasználás lényegében az olyan ipari gyártási ,
technológiai folyamat, amelynek során a különböző erőforrások, termelési eszközök ,
technológiai ismeret, szellemi termék, know-how stb ., anyag, információ (inputok)
felhasználásával azoktól különböző termék, vagy szolgáltatás (output) jön létre . Amennyiben
a fővállalkozó a saját tulajdonú anyagán valamennyi gyártástechnológiai eljárás t
alvállalkozásban végezteti, mind a fővállalkozó, mind az alvállalkozó termékelőállítónak
minősül. Ha az alapanyag nem a fővállalkozó tulajdonát képezi, akkor nem min ősül
termékelőállítónak, ilyenkor a fővállalkozót a ténylegesen végzett tevékenysége szerint kel l
minősíteni, jellemzően kereskedelmi tevékenységgel, a teljes technológiai folyamatot végz ő
alvállalkozót kell termékelőállítónak tekinteni . Ha az alvállalkozó a technológiai folyamat egy
részét végzi, tevékenysége szolgáltatás, míg a fővállalkozó a termékelőállító .
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A 2. §-hoz

A kulturális járulék bevezetése (1993) óta eltelt időben több változtatás történt, amely részben
bővítette a járulékfizetésre kötelezett kört, részben módosította a kulcsokat, részben pedi g
korrigálta – döntően az Európai Unióba történt belépéssel összefüggésben – az érintett
termékek, szolgáltatások körét, illetve a befizetői kör meghatározását . Mindezek a
módosítások érintetlenül hagyták az eredeti listát, miközben az elmúlt 14 év alatt olya n
lényeges változások történtek, amelyek több ponton megváltoztatták a „kultúra-fogyasztási ”
szokásokat és bővítették a kulturális tartalommal rendelkező termékek körét. A kulturális
járulékalap bővítése, szűkítése, vagy a kulturális járulékkulcs változtatása kizárólag az Nkat .
Mellékletének módosításával hajtható végre .
A járulékalap bővítésére azonos, a korábbiaknál kisebb nagyságú 0,8%-os kulc s
felhasználásával kerülne sor olyan területeken, amelyek esetében az adott termék vag y
szolgáltatás számottevő kulturális tartalommal bír . Ezek:

- mobil adatátvitelb ő l származó tevékenységb ő l a WAP, MMS szolgáltatás

- internet-hozzáférési szolgáltatások,
azok a termékcsoportok, amelyekben az átlagosnál jelent ősebb nagyságrend ű
formatervezés, design testesül meg (bútorok) .

A módosítás, a járulékkörbő l való elhagyását javasolja azon csökken ő forgalmú termékekne k
és szolgáltatásoknak, (a pornótartalmú termékek és szolgáltatások kivételével) amelyekb ől
éves szinten 10 millió forintnál kevesebb járulék•folyik be, vagy várhatóan rövid id őn belül
ezen érték alá csökken a befizetésük. (Ilyen pl . . a szótár, az enciklopédia, az üres mágneses é s
félvezető adathordozók, az üres optikai lemez, a hanglemez, a mágnesszalag, a bélyeg, a z
érme, a kártya, a lemezjátszó, a magnetofon, a hangkazetták, hanglemezek, a divattervezés, a
formatervezés, a CD-k, CD-ROM-ok, videokazetták, DVD kölcsönzése) .
A módosítás egyúttal 0,5-1%-al csökkenteni javasolja egyes, a kulturális értékteremté s
szempontjából kiemelten fontos termék és szolgáltatás kulcsát (pl . gyermek- és ifjúság i
képeskönyv, rajzoló- és kifest őkönyv, hangfelvételek CD-n, film-, video vetítés) .

A3.§-hoz

Az Nkat. 5 . §-ának (6) bekezdése átfogóan, valamennyi termékre és szolgáltatásra
vonatkozóan rendezi a járulék csökkentésének kérdését, ezért a hirdetési tevékenységr e
vonatkozó, ugyanezt szabályozó (4) bekezdés jelent őségét vesztette, illetve zavart okoz .
Hatályon kívül helyezése szükséges .
2002. augusztus 1-jétől a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) a hirdetési szolgáltatást több ,
különböző SZJ-szám alá sorolta (szétbontotta), mely tevékenységek nem az Nkat .
Mellékletébe lettek beépítve, hanem a törvény rendelkez ő részébe [5 . (7) bek .] . Éppen ezért
szükséges a különböző hordozókhoz (pl . könyv, napilap, tv-rádió, internet) kötött reklám-
tevékenységek beiktatása az Nkat . Mellékletébe, valamint – ezzel párhuzamosan – a hirdetés i
tevékenységet definiáló törvényi rendelkezés hatályon kívül helyezése .
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