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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság) - 
első helyen kijelölt bizottságként, valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága 
(továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 
szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló, T/17967. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17967/2-21. számú módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Nkatv.: a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Halász János, Garamvölgyi György, Kiss Attila és Erdős Norbert képviselő a 
törvényjavaslat 1. §-ában a Nkatv. 2. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /1. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Nkatv.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "2. § (1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és 
koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság) létesít. A [Bizottság tagjainak felét a] miniszter a bizottság hat tagját saját 
hatáskörében kéri fel, [másik felét] további hat tagját pedig az érintett szakmai, illetve 
társadalmi szervezetek [javaslata alapján bízza meg] küldik. A Bizottság elnökét a miniszter 
nevezi ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Nkatv. 2. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /1. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Nkatv.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "2. § (1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és 
koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság) létesít és saját hatáskörében kinevezi a Bizottság elnökét. A Bizottság tagjainak 
felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi 
szervezetek javaslata alapján bízza meg. [A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki.]" 
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Indokolás: Lásd a T/17967/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Nkatv. 2. § (1) és (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Nkatv.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "2. § (1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és 
koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság) létesít. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig 
az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek [javaslata alapján] jelölésének 
megfelelően bízza meg. A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki. 
 
 (2) A Bizottság a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.  
 
 (3) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat 
hoz létre és kinevezi azok vezetőit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó 
igények elbírálására a miniszter ideiglenes kollégiumot is létrehozhat.  
 
 (4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben, 
másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek [javaslata alapján] jelölésének megfelelően 
bízza meg. Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter – külön 
jogszabályban meghatározottak szerint – ezektől a feltételektől eltérhet. 
 
 (5) Az állandó szakmai és az ideiglenes kollégium (a továbbiakban együtt: kollégium) 
– a miniszteri keret kivételével – a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, a 
Bizottság elnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A Bizottság elnökének 
egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt.  
 
 (6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben a Bizottság elnöke a 
kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt 
– a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, indokolással – végleges elbírálás 
végett a Bizottság elé terjeszti.  
 
 (7) A kollégium feladata a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése.  
 
 (8) A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén a  Bizottság elnökének, illetve a kollégium vezetőjének szavazata 
dönt.  
 
 (9) A Bizottság döntései a kollégiumok számára kötelezőek." 
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Indokolás: Lásd a T/17967/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István és Vitányi Iván 
képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Nkatv. 2. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /1. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Nkatv.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben 
bízza meg, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek [javaslata alapján bízza meg] 
delegálják. Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter – külön 
jogszabályban meghatározottak szerint – ezektől a feltételektől eltérhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

5.   Halász János, Garamvölgyi György, Kiss Attila és Erdős Norbert képviselő a 
törvényjavaslat 1. §-ában a Nkatv. 2. § (5) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /1. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Nkatv.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(5) Az állandó szakmai és az ideiglenes kollégium (a továbbiakban együtt: 
kollégium) – a miniszteri keret kivételével – a Bizottság által meghatározott támogatási célok 
alapján, a Bizottság elnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A Bizottság 
elnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt. A Bizottság a 
támogatási célok meghatározásánál a szakmai kollégiumok elnökeinek véleményét kikéri és 
velük egyetértésben hozza meg döntését." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Nkatv. 2. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /1. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Nkatv.) 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. A döntés-előkészítés folyamatába az 
esetenként felkért szakértőkön kívül más nem vonható be. Amennyiben a Bizottság elnöke a 
kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt 
– a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, indokolással – végleges elbírálás 
végett a Bizottság elé terjeszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Nkatv. 2/A. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az Nkatv. a következő 2/A-2/B. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "2/A. § (1) A kollégium döntéseiben – a 2. § (5)-(6) bekezdés[é]eiben meghatározott 
eset kivételével – nem vehet részt a Bizottság elnöke és tagja." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.    Halász János, Garamvölgyi György, Kiss Attila és Erdős Norbert képviselő a 
törvényjavaslat 2. §-ában a Nkatv. 2/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /2. § Az Nkatv. a következő 2/A-2/B. §-okkal egészül ki:/ 
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 "2/A. § (1) A kollégium döntéseiben [– a 2. § (5) bekezdésében meghatározott eset 
kivételével –] nem vehet részt a Bizottság elnöke és tagja." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.   Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának - a Nkatv. 2/A. §-át érintően 
- a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 /2. § Az Nkatv. a következő 2/A-2/B. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "2/A. § [(1) A kollégium döntéseiben – a 2. § (5) bekezdésében meghatározott eset 
kivételével – nem vehet részt a Bizottság elnöke és tagja. 
 
 (2) A Bizottság elnökének és tagjainak, a kollégium vezetőinek és tagjainak, 
valamint ezek közeli hozzátartozóinak [Ptk. 685. § b) pont] pályázatát érdemi vizsgálat 
nélkül el kell utasítani. 
 
 (3) A Bizottság elnöke és tagjai, a kollégium vezetője és tagjai nem vehetnek részt 
olyan szervezetek támogatási igényeinek elbírálásában, amelyben mint tagok, 
tulajdonosok, vezető tisztségviselők, illetve felügyelő bizottsági tagok érintettek, vagy a 
támogatást igénylővel a döntést megelőző egy évben ilyen kapcsolatban álltak, továbbá, 
ha a döntés következtében akár közvetve is vagyoni előnyben részesülnének.] 
 
 (1) A Bizottság elnöke, tagjai, a kollégium vezetője és tagjai, illetve ezek tulajdonában 
álló gazdasági társaságok, valamint azok a gazdasági társaságok és szervezetek, melyeknek a 
felsoroltak tisztségviselői, nem pályázhatnak, pályázatukat érdemi vizsgálat nélkül el kell 
utasítani. 
 
 (2) A Bizottság elnöke, tagja, a kollégium vezetője és tagja nem vehetnek részt olyan 
pályázat elbírálásában, amelynek kedvezményezettjével munkaviszonyban, közalkalmazotti, 
közszolgálati vagy hivatásos szolgálati jogviszonyban áll, illetve amely kedvezményezettnek 
tulajdonosa, aláírási joggal rendelkező vezetője, illetve felügyelőbizottsági tagja. A döntésben 
akkor sem vehet részt, ha közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a kedvezményezett 
tulajdonosa, aláírási joggal rendelkező vezetője, illetve felügyelőbizottsági tagja. Az e 
szabályok szerint érintett személy az adott pályázatra beérkező további pályázatok 
elbírálásában nem vehet részt és nem lehetnek jelen. 
 
 [(4)] (3) A [(3)] (2) bekezdésben meghatározott esetben a döntéshez az 
összeférhetetlenséggel nem érintett tagok háromnegyedének szavazata szükséges. 
 
 [(5)] (4) A Bizottság elnöke és tagja, a kollégium vezetője és tagja nem vehet részt 
olyan pályázat elbírálásában, amelynek megítélésénél tőle elfogulatlan állásfoglalás nem 
várható. 
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 [(6)] (5) Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat elbírálására 
összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség 
kérdésében vita esetén a Kollégium, illetve a Bizottság dönt. A kollégium vezetője 
esetében a Bizottság elnöke, a Bizottság elnökének összeférhetetlensége 
kérdésében pedig a miniszter dönt.  
 
 [(7)] (6) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy 
valótlan adatot szolgáltat, a Bizottság elnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselő 
visszahívására." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Nkatv. 2/B. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /2. § Az Nkatv. a következő 2/A-2/B. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "2/B. § Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli. Az Igazgatóság 
felel a bizottsági és kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, 
valamint ellátja az Áht. 54/A. §-ában meghatározott feladatokat. Az Alap kezelője – a 
párhuzamosságok és az indokolatlan állami finanszírozások elkerülése érdekében – évente 
írásban dokumentált egyeztetést folytat a miniszter által kijelölt fejezeti kezelésű előirányzat 
kezelőjével." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.   Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Nkatv. 4. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § Az Nkatv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(4) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. [Az Alap 
költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és 
az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Nkatv. 6. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 /Az Nkatv. 6-7. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "6. § (1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja 
be[,] és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után[, 
negyedévenként a negyedévet követő hó 20. napjáig] az állami adóhatóság 10032000-
06056047 számú kulturális járulék beszedési számla javára. A kulturális járulékot az adózás 
rendjéről szóló törvény havi és évközi bevallás határidejére vonatkozó rendelkezései alapján, 
a tárgyhónapot, illetve a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig köteles bevallani és a 
bevallással egyidejűleg megfizetni. Ha az építési szerződésben a megvalósítás és az 
elszámolás (számlázás) időben elválik egymástól, a kivitelező a számla kibocsátását követő 
hó 20. napjáig köteles a kulturális járulékot bevallani és megfizetni. Az építtető az őt terhelő 
kulturális járulékot utólag, az építmény üzembe helyezésekor, illetve rendeltetésszerű 
használatba vételekor (aktiválásakor) egy összegben vallja be és fizeti meg. A járulékfizetési 
kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellenőrzi a rá vonatkozó külön törvényben 
megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő, itt nem 
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni. 
 
 (2) Az állami adóhatóság a befolyt kulturális járulék összegét havonta – a hónap utolsó 
banki napján – átutalja az Alap számlája javára." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/16/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője a Kulturális biz. ülésén egyetért, a 
Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
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13.   Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Nkatv. 7/C. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § Az Nkatv. a következő 7/A-7/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "7/C. § A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a kulturális járulékbevétel-
előirányzat – a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett – összegének [25] 10 %-
a (a továbbiakban: miniszteri keret)." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.   Halász János, Garamvölgyi György, Kiss Attila és Erdős Norbert képviselő a 
törvényjavaslat 6. §-ában a Nkatv. 9. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /6. § Az Nkatv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól – ideértve a támogatás 
összegének a kollégiumok közötti felosztását is – a bizottság a miniszter egyetértésével 
dönt.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Nkatv. 9. §-ának új (4) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 /6. § Az Nkatv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "9. § (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza 
nem térítendő formában nyújtható. 
 
 (2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve – a miniszteri keret 
felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben – egyedi elbírálás alapján adhatók.  
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 (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól – ideértve a támogatás 
összegének a kollégiumok közötti felosztását is – a bizottság a miniszter egyetértésével dönt. 
 
 (4) Az Alapból támogatás kizárólag az Alap kezelőjénél rendszeresített pályázati 
adatlap kitöltésével igényelhető. 
 
 [(4)] (5) Az Alapból a támogatás folyósítása – a program jellegére, valamint a 
támogatási összeg nagyságára tekintettel – a támogatási szerződésben meghatározott 
ütemezésben történik.  
 
 [(5)] (6) A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről a 
támogatottnak írásban be kell számolnia. Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben 
nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a 
szerződésben foglaltaktól, azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével növelt összegben az Alap kezelőjének a számlájára haladéktalanul vissza kell 
fizetni.  
 
 [(6)] (7) Az Alap kezelője gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra 
vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Nkatv. 9. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Nkatv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az Alapból a támogatás folyósítása a támogatott program megvalósulása során, 
azt megelőzően, illetve követően – a program jellegére, valamint a támogatási összeg 
nagyságára tekintettel – a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésben történik." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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17.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István és Vitányi Iván 
képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Nkatv. 9. §-ának új (5) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 /6. § Az Nkatv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "9. § (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza 
nem térítendő formában nyújtható. 
 
 (2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve – a miniszteri keret 
felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben – egyedi elbírálás alapján adhatók.  
 
 (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól – ideértve a támogatás 
összegének a kollégiumok közötti felosztását is – a bizottság a miniszter egyetértésével dönt. 
 
 (4) Az Alapból a támogatás folyósítása – a program jellegére, valamint a támogatási 
összeg nagyságára tekintettel – a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésben 
történik.  
 
 (5) Az Alapból származó bevételek és azok év végi maradványa nem vonható el és 
évek között átcsoportosítható, valamint a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási 
határidőig felhasználható. 
 
 [(5)] (6) A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről a 
támogatottnak írásban be kell számolnia. Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben 
nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a 
szerződésben foglaltaktól, azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével növelt összegben az Alap kezelőjének a számlájára haladéktalanul vissza kell 
fizetni. 
 
 [(6)] (7) Az Alap kezelője gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra 
vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.   Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Nkatv. 9. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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 /6. § Az Nkatv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "9. § (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza 
nem térítendő formában nyújtható. 
 
 (2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve – a miniszteri keret 
felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben – egyedi elbírálás alapján adhatók.  
 
 (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól – ideértve a támogatás 
összegének a kollégiumok közötti felosztását is – a bizottság a miniszter egyetértésével dönt. 
 
 (4) Az Alapból a támogatás folyósítása – a program jellegére, valamint a támogatási 
összeg nagyságára tekintettel – a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésben 
történik.  
 
 (5) A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről a 
támogatottnak írásban be kell számolnia. Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben 
nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a 
szerződésben foglaltaktól, azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével növelt összegben az Alap [kezelőjének a] számlájára haladéktalanul vissza kell 
fizetni. 
 
 (6) Az Alap kezelője gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó 
döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

19.  Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 7. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(2) Az e törvény 4. §-ával megállapított Nkatv. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti, 
2005. negyedik negyedévére vonatkozó befizetési kötelezettséget 2006. január 20. napjáig 
kell teljesíteni, míg az Nkatv. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti, 2005. negyedik negyedévére 
vonatkozó átutalást az állami adóhatóság 2006. február 20. napjáig köteles teljesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, 
működésére, a Bizottság elnökének feladataira, valamint az összeférhetetlenségre és a 
nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.   Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi Iván és dr. Pető 
Iván képviselő a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésében a Nkatv. 6. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az Nkatv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe 2006. április 1-jén az alábbi 
rendelkezés lép:/ 
 
 "6. § (1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja 
be[,] és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után[, 
negyedévenként a negyedévet követő hó 20. napjáig] az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 40. § (1) bekezdésének c) pontja szerint rendszeresített egyéb adók és járulékok 
számla javára. A kulturális járulékot az adózás rendjéről szóló törvény havi és évközi bevallás 
határidejére vonatkozó rendelkezései alapján, a tárgyhónapot, illetve a tárgynegyedévet 
követő hó 20. napjáig köteles bevallani és a bevallással egyidejűleg megfizetni. Ha az építési 
szerződésben a megvalósítás és az elszámolás (számlázás) időben elválik egymástól, a 
kivitelező a számla kibocsátását követő hó 20. napjáig köteles a kulturális járulékot bevallani 
és megfizetni. Az építtető az őt terhelő kulturális járulékot utólag, az építmény üzembe 
helyezésekor, illetve rendeltetésszerű használatba vételekor (aktiválásakor) egy összegben 
vallja be és fizeti meg. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság 
ellenőrzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési 
kötelezettséggel összefüggő, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 
törvényt kell alkalmazni." 
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Indokolás: Lásd a T/17967/16/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 16. 
 
 

 
Dr. Pető Iván s.k., 

a Kulturális  
bizottság elnöke  

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 


