ELKA 1. számú melléklet

Alap fejezet száma és megnevezése:

67 Nemzeti Kulturális Alap

Alap felett rendelkező megnevezése:

Oktatási és Kulturális Miniszter

Alapkezelő megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Az elkülönített állami pénzalap 2009. évi költségvetésének indokolása

A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és
határon túli terjesztésének támogatása érdekében az Országgyűlés a 2005. évi CL
törvénnyel létrehozta a Nemzeti Kulturális Alapot, 2006. január 1-jei hatállyal. Az
Alap feletti rendelkezési jogot – ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – az
oktatási és kulturális miniszter gyakorolja és felel annak felhasználásáért.
Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló
döntések meghozatalára Bizottságot létesít, amelynek elnökét a miniszter nevezi ki,
tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét az érintett
szakmai/társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg.
A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat, azok
hatáskörébe nem tartozó igények elbírálására ideiglenes kollégiumo(ka)t hoz létre.
Az állandó szakmai kollégiumok vezetőit a miniszter nevezi ki, tagjainak felét saját
hatáskörében kéri fel, a tagok másik felét a szakmai szervezetek delegálják. Az
ideiglenes kollégium(ok) esetében a vezető és a tagok kiválasztása ettől eltérhet.
Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága kezeli. Az Igazgatóság felel a bizottsági és
a kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint
ellátja az államháztartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat.
Az Alap – a működési költségek levonása után fennmaradó – pályázati támogatási célú
pénzeszközeinek 75 %-a a kollégiumi struktúrán keresztül (döntően) nyilvános
pályáztatás útján kerül elosztásra, 25 %-a miniszteri keret, amely pályáztatással,
illetve egyedi miniszteri döntés alapján kerül felhasználásra.

Az NKA teljes évi kiadási előirányzata kötelezettségvállalással lekötött tétel. A
kollégiumoknak - az Alap gazdálkodásáról szóló törvény 7/A §-a alapján - lehetőségük
van éven túli kötelezettségvállalásra is a jogszabályban meghatározott mértékig. Az
előző évről vállalt kötelezettségvállalás összegét a 2009. évi kiadási előirányzat
tartalmazza.
Az Alap fő bevételi forrása a kulturális járulék befizetése. A kulturális járulék bevétel
2009. évi várható összegét az előző 4 év tényleges bevételi adatainak figyelembe
vételével alakítottuk ki. Az előző években – és várhatóan 2008. évben is – az éves
járulékbevétel tényleges összege 8 milliárd forint felett alakul(t). Ezt, valamint a
Pénzügyminisztérium 2009. évi költségvetés tervezési köriratában vázolt várható
inflációs és fogyasztás növekedési hatásokat figyelembe véve a kulturális járulék
bevétel összegét 200 millió forinttal magasabb nagyságrendben tervezzük.
A kulturális járulék bevallás és bevétel tételes nyilvántartása az APEH feladata, az
Alap az APEH-tól kapott adatszolgáltatás alapján rögzíti a kötelezettségek és
követelések összesített adatait a könyveiben.
Az Alap kiadásainak nagyságát a 2009. évi járulékbevétel összege fogja meghatározni.
A kiadások túlnyomó része (90-91%-a) pályáztatási támogatás, kisebb hányada (910%-a) az Alap és a kezelő szervezet működésének fedezetére szolgál.
A tervezés során érvényesült azon alapelv, miszerint az Alap kiadásait várható
bevétele erejéig terveztük, azaz az egyenleg 2009. évben és az ezt követő években is
nulla.
Budapest, 2008. szeptember 25.
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