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vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/17967/22. sz. ajánlással.) 

 
 
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/17967/23-31. számú kapcsolódó módosító 
javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Nkatv.: a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény 
 
 

1.  Halász János képviselő - kapcsolódva Halász János, Garamvölgyi György, Kiss 
Attila és Erdős Norbert képviselő T/17967/8. számú módosító indítványához (T/17967/22. 
számú ajánlás 1. pontja) - 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:/ 
 

__________ 
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 "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 6 tagját saját 
hatáskörében kéri fel, [másik felét] további hat tagját pedig az érintett szakmai, illetve 
társadalmi szervezetek [javaslata alapján] jelölésének megfelelően bízza meg. A Bizottság 
elnökét a miniszter nevezi ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi 
Iván és dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva 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 T/17967/12. számú módosító 
indítványához (T/17967/22. számú ajánlás 2. pontja) - 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 saját hatáskörében, másik felét pedig 
az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg. A Bizottság 
elnökét a miniszter [nevezi ki] bízza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.   Halász János képviselő – kapcsolódva Dr. Balogh Miklós, Csontos János, 
Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, 
dr. Újhelyi István és Vitányi Iván képviselő T/17967/11. számú módosító indítványához 
(T/17967/22. számú ajánlás 4. pontja) - 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:/ 
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 "(4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri 
fel, másik felét pedig az érintett szakmai és társadalmi szervezetek [javaslata alapján bízza 
meg] küldik. Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter – külön 
jogszabályban meghatározottak szerint – ezektől a feltételektől eltérhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/25. és 26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István és Vitányi 
Iván képviselő – kapcsolódva Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor 
Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István és 
Vitányi Iván képviselő T/17967/11. számú módosító indítványához (T/17967/22. számú 
ajánlás 4. pontja) - 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 kéri 
fel a szakmai, illetve társadalmi szervezetek véleményének meghallgatása után, 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/17967/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.   Lezsák Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Pető Iván képviselő T/17967/4. 
számú módosító indítványához (T/17967/22. számú ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 3. 
§-ában a Nkatv. 4. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § Az Nkatv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az alap terhére nem 
írható elő kötelező tartalék képzése. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és 
zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni." 
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Indokolás: Lásd a T/17967/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6.   Lezsák Sándor képviselő - kapcsolódva 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 T/17967/16. számú módosító 
indítványához (T/17967/22. számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a Nkatv. 
6. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § 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 számlája javára. 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi 
Iván és dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva 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 T/17967/16. számú módosító 
indítványához (T/17967/22. számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a Nkatv. 
6. § (1) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 
 
 /4. § Az Nkatv. 6-7. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 



 5

 "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." 
 

T/17967/30/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/30/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán és dr. Pető Iván képviselő 
képviselő - kapcsolódva Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, 
Gy. Németh Erzsébet, Halmai Gáborné, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István és Vitányi 
Iván képviselő T/17967/20. számú módosító indítványához (T/17967/22. számú ajánlás 17. 
pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ában a Nkatv. 9. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 /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. 
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(4) Az Alapból a támogatás folyósítása – a program jellegére, valamint a támogatási összeg 
nagyságára tekintettel – a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésben történik.  
 
(5) Költségvetési szervek esetén az Alapból származó támogatás és azok év végi 
kötelezettségvállalással terhelt 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/17967/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.   Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh 
Erzsébet, Halmai Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán, dr. Újhelyi István, Vitányi 
Iván és dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva 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 T/17967/16. számú módosító 
indítványához (T/17967/22. számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-ának a 
következő módosítását  javasolja: 
 
 "7. § (1) Ez a törvény [– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –]  2006. január 
1-jén lép hatályba. 
 
 (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, 
működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra vonatkozó részletes 
eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg. 
 
 [(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. Ha az építési szerződésben a megvalósítás és az elszámolás 
(számlázás) időben elválik egymástól, a kivitelező a számla kibocsátását követő hó 20. 
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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.”] 
 
 [(4)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Nkatv. 3. §-ának, 8. §-a (2) 
bekezdésének és 10. §-a (2) bekezdésének "Alapprogram" szövegrésze helyébe az "Alap" 
szövegrész, 8. §-a (1) bekezdésének "Alapprogramból" szövegrésze helyébe az "Alapból" 
szövegrész, valamint címe "Alapprogramról" szövegrésze helyébe az "Alapról" szövegrész, 
továbbá 5. §-a (2) bekezdésének "(SZJ 52.48.37)" szövegrésze helyébe az "(SZJ 74.87.17.3)" 
szövegrész lép. Ahol más jogszabály Nemzeti Kulturális Alapprogramról rendelkezik, azon a 
Nemzeti Kulturális Alapot kell érteni. 

 
 [(5)] (4) Az Alapot megilleti a Nemzeti Kulturális Alapprogram 2005. évi és azt 
megelőző évek előirányzat-maradványa, ideértve a támogatott által fel nem használt 
támogatás összegét is." 
 

T/17967/30/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17967/30/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 24. 
 
 

 
Dr. Pető Iván s.k., 

a Kulturális  
bizottság elnöke  

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 


