
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 
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A Nemzeti Kulturális Alap 2017. évi költségvetési javaslata 

 

 

I. A célok meghatározása:  

A fő cél a Nemzeti Kulturális Alapról szóló (NKA) 1993. évi XXIII. törvényében (törvény.) 
meghatározott feladatok végrehajtása a NKA Bizottsága és kollégiumai által 2012. évben 
elkészített stratégiák figyelembevételével. A középtávú stratégiák 2012-2015. közötti 
időszakra határozzák meg kollégiumonként a pályázati felhívások és a döntések célját, irányát 
(pl.: a vidéki és a határon túli pályázók nagyobb mértékű bevonása, egyes témáknál pl.: 
könyv-és folyóirat kiadás, kulturális fesztiválok támogatása kiemelt pályázói körök részére 
több éves támogatások biztosítása, a gyermekirodalom népszerűsítése). 2015.december 31-én 
a kollégiumi tagság kb. 80%-ának lejárt a mandátuma, a végrehajtási rendelet értelmében  
2016. januártól új kollégiumok és új tagok, (vagy újraválasztott tagok) viszik tovább a 
feladatokat, kiegészülve az MMA által delegált tagokkal  A Nemzeti Kulturális Alap feladata 
nem változik, az új szereplőkkel alakuló kollégiumok is várhatóan a jelenleg érvényes 
középtávú stratégiát viszik tovább. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ben:  

 

6. cím Egyéb bevételek 

A cím előirányzata megoszlik államháztartáson belüli illetve államháztartáson kívüli 
előirányzatokra. Nagyságrendileg jellemző összeg a kezelő szerv által beszedett nevezési díj 
nettó összege, és az előző években átutalt költségvetési támogatásokra tárgyévben visszautalt 
maradvány, vagy a fel nem használt maradvány visszautalása.  Az egyéb bevételek adata a 
hivatkozott törvényben megjelölt nevezési díj, valamint a maradvány visszafizetések és az 
ügyleti kamatok összege.  

7. cím Játékadó NKA-t megillető része 

Az ötös lottó szerencsejáték játékadó bevétel a 2015. évben kimagaslóan nagy összeg volt, az 
előző évi nyeremény halmozódás miatt. Az újonnan bevezetett Eurojackpot játék hosszú 
távon érdemben nem befolyásolta az ötöslottó eladások mértékét, ezért az ötöslottó játékadó 
90 %-ának tervezett összege 10.800,0 millió Ft, 9 %-kal magasabb, mint a 2016. évi.  

8. cím Kulturális adó 

A kulturális adó a gazdaság által elfogadott jogcímmé vált, ezért a 2013-2014. évi 
tényszámokat figyelembe véve megemeltük az előirányzatát 100,0 millió Ft-ra. A kulturális 
adó részben helyettesíti a megszűnt kulturális járulék feladatát, a szexuális tartalmat hordozó 
termékek árbevételére vetik ki. 2013-2014-ben a kezdeti 50,0 millió Ft-ról felment az összege 
évi 120,0 millió Ft-ra, a 2015-2016. évi adatokat figyelembe véve, ez az összeg stabilizálódik. 

 



9. cím Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőtől származó befizetések 

A szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől befolyt bevétel összege a 2014-2015. év 
adatát figyelembe véve, 600,0 millió Ft körül van, ezért két éve 600,0 millió Ft-os bevétellel 
számolunk.  

 

III. A célok eléréséhez 2017-ban tervezett feladatok, programok:  

 

A törvényi címrend 1. cím 1-9. alcím szám alá tartozó kiemelt előirányzatainak 
felhasználása: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvénnyel összhangban, az Alap felett 
rendelkező miniszter, és a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján történik. Az 
Alap felhasználását a pályázati kiírások biztosítják, melyekről az Alap felett rendelkező 
miniszter által kinevezett kollégiumok döntenek, a Bizottság által meghatározott támogatási 
célok figyelembe vételével. A kollégiumok a keretek ismeretében – amelyeket a jóváhagyott 
költségvetési törvény ismeretében határoz meg a Bizottság – fogalmazzák meg a pályázati 
felhívásaikat és döntenek arról, hogy az adott évben mely területre fordítanak nagyobb súlyt.  

Az előző években az NKA tv. 7/A.§ (2) bekezdés értelmében a 2017. év terhére hozott 
döntések összesen 2,4 millió Ft. Ez az összeg a 2016. év folyamán még változhat, hiszen most 
csak az első negyedév adatai alapján tervezzük a következő évet. 

Az NKA tv. 7/A. § (1) pontja értelmében a kiadási előirányzatoknak megfelelő összegben 
vállalható kötelezettség legfeljebb a tárgyévet követő harmadik év végéig megvalósuló 
programra. Ez azt jelenti, hogy az Alap az előző években vállalt kötelezettségeit is részben 
tárgyévben fizeti ki. Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalások mértéke az előző évek 
tapasztalata alapján várhatóan 3.700,0 millió Ft. 

Az altémák törvényi alcím szerinti besorolását az Alap 2006-ban határozta meg. A pályázati 
felhívás minden esetben megjelöli a pályázat célja szerint besorolt altéma számát, és így a 
törvényi címet is.  

Az 1. alcím  Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 
terjesztésének támogatása alá tartozó kiemelt előirányzat felhasználása minden évben a 
legjelentősebb összeg. Itt számoljuk el a lap és könyvkiadás támogatást, a levéltári és 
múzeumi állománybővítést,és állományvédelmet, az új előadóművészi produkciók 
létrehozását, és terjesztését, az alkotó művészi alkotások létrehozását. 

A  2. alcím alá tartozó kiemelt előirányzaton (Évfordulók, hazai fesztiválok, 
rendezvények)  számoljuk el a múzeumi kiállításokkal, a belföldi vendégszereplésekkel, 
külföldi művészek hazai vendégszereplésével, hangverseny rendezéssel kapcsolatos 
kiadásokat. 

A 3. alcím Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 
alá tartozó kiemelt előirányzaton a magyar művészek külföldi vendégszerepléseivel 
kapcsolatos kiadások jelennek meg. itt számoljuk el a nemzetközi közönséget vonzó 
fesztiválok kiadásait, és fontos, kiemelt célnak tekintjük a kulturális intézmények Európai 
uniós pályázataihoz az önrész biztosítását. 

A 4. alcím Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 
támogatása előirányzata a művészeknek adott alkotói támogatások, valamint az így 
elkészült, vagy az NKA támogatásával megvásárolt műalkotások bemutatására ad 
fedezetet. 

Az 5. alcím Kultúrával kapcsolatos kutatások támogatása keretéből a kulturális 
területtel kapcsolatos kutatásokat támogatjuk.  



A 6. alcím Épített örökség, építőművészet támogatása a fedezete a műemléki épületek 
veszélyelhárítására, állagmegóvására, a régészeti leletek feltárására, és feldolgozására, 
valamint az építőművészeti alkotások bemutatására kiírt pályázatoknak. 

A 7. alcím Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni közösségi rendezvények 
támogatása előirányzatára pályázhatnak a közművelődési tevékenységet végző 
szervezetek, az amatőr művészeti tevékenységet végzők, itt számoljuk el az oktatásra, 
szakmai továbbképzésre, tanulmányutakra szánt támogatásokat.  

A 8. alcím Szakmai díjakhoz való hozzájárulás és 9. alcím Nemzetközi tagdíjak nem 
jelentős kiadás az Alap életében, itt egyes pl. az EMMI szakmai díjaihoz való 
hozzájárulást, és egyes szervezetek nemzetközi tagdíjaihoz való hozzájárulást számoljuk 
el. 

 

A 2. cím Működési kiadások alá tartozó kiemelt előirányzat felhasználása: a működési 
kiadások fogalmába tartozik a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos kezelői feladatok 
ellátására létrehozott NKA Igazgatósága kiadásainak fedezete, valamint a Magyar 
Államkincstár által az Alap bankszámlájával kapcsolatban felszámított bankköltség és 
tranzakciós illeték. Az NKA Igazgatósága együttműködési megállapodás alapján ellátja az 
EMMI kulturális célú pályázatainak kezelői illetve lebonyolítói feladatait is, az ezzel 
kapcsolatos lebonyolítói költségek fedezetét is tartalmazza ez a cím az NKA tv. 7.§. (2) 
bekezdése alapján. Az NKA tv. végrehajtási rendelete 10-ről 17-re növelte a kollégiumok 
számát. A kollégiumi tagok tiszteletdíjának és egészségügyi járulékának fedezetére 
növekedett az Igazgatóságnak nyújtott kiadás 30,0 millió Ft-tal. 

 

A 4. cím Kulturális célú, központi költségvetési szervek működési kiadási támogatása alá 
tartozó kiemelt előirányzat felhasználása: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 
törvény 7/C. § (2) bekezdése rendelkezik az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása, 
valamint felügyelete alá tartozó kulturális célú központi költségvetési intézmények működési 
kiadásainak egyszeri, adott év költségvetését kisegítő támogatási összegről, amelyet az Alap 
szabályainak megfelelő módon lehet igényelni, és elbírálásáról a miniszter dönt. A 2016. évi 
előirányzat megállapításánál nem használtuk ki a jogszabály adta maximális lehetőséget, a 
tervezett előirányzatot az előző évek tapasztalata alapján állapítottuk meg. 

 

IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 2019/2015. (XII.29.) Korm. határozat szerint megállapított 2017. évi 
tervszámaitól való eltérés indokolása: 

 

A Nemzeti Kulturális Alap bevételeit a 2019/2015.(XII.29.) Korm. határozat a 
törvényjavaslatnál 230,0 millió Ft-tal magasabbnak, kiadási előirányzatait 1.200,0 millió Ft-
tal magasabban állapította meg, tehát a törvényjavaslatban 970,0 millió Ft-tal növekedett az 
Alap egyenlegtartási kötelezettsége. A bevételi előirányzat csökkentést a játékadó és az egyéb 
bevétel alakulása okozta, ezt ellensúlyozta a kulturális adó előirányzatának az előző évi 
tényszámokat figyelembe vevő 20,0 millió Ft-os növelése. A kiadási tervszámot az NGM 
csökkentette a nemzetgazdasági egyenleg figyelembevétele miatt. 

 

 

 





 


