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I.  A célok meghatározása:  

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kezelő szerve 2017. január 1-től – a Központi hivatalok és 
a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltak alapján - 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.  

A Nemzeti Kulturális Alap Kollégiumi struktúrája 2016. január 1-én bekövetkezett változást 
követően állandó, 2017. évben az Alap munkájában változás nem következett be. A 17 
állandó kollégium a stratégiáit megújította, a középtávú stratégiák 2016-2019. évekre 
határozzák meg a Kollégiumok munkáját. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi 
XXIII. törvényében (NKA tv.) meghatározott feladatok végrehajtása az NKA Bizottsága és 
kollégiumai - 10 művészeti tematikájú és 7 nem művészeti tematikájú – által elkészített 
stratégiák figyelembevételével történik. A középtávú stratégiák 2016-2019. közötti időszakra 
határozzák meg kollégiumonként a pályázati felhívások és a döntések célját, irányát (pl.: a 
vidéki és a határon túli pályázók nagyobb mértékű bevonása, könyv-és folyóirat kiadás, 
kulturális fesztiválok támogatása kiemelt pályázói körök részére több éves támogatások 
biztosítása mellett, a gyermekirodalom népszerűsítése). A 2016. január 1. után lezajlott 
tisztújítás következtében a kollégiumok által végzett szakmai munka zavartalanul zajlik. 

Az NKA stratégiájában az elsődleges célok a következők: 

- Fiatal diplomás kulturális szakemberek, művészek pályára segítése támogatási 
programokon keresztül. 

- Több kollégium összefogásával létrejövő kulturális célok/programok megvalósítása. 

- Kulturálisan gyengébben ellátott régiók kulturális alapellátásának fejlesztése. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2018-ban:  

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 
NKA tv-ben megjelölt nevezési díj, valamint a maradvány visszafizetések és az ügyleti 
kamatok összege. Szintén ezen a címen van a kulturális járulék adónemmel kapcsolatos 
pénzforgalom nyilvántartása. A kulturális járulék, mint bevételi jogcím megszűnt 2010. 
január 1-vel, azonban az adózók rendezhetik a korábbi évekből fennálló befizetési 
kötelezettségüket, vagy visszakérhetik a túlfizetésüket. 



7. cím Játékadó NKA-t megillető része 

Az ötös lottó szerencsejáték játékadó bevétel a 2016. évben 5,5%-al elmaradt a tervezetthez 
képest. A bevétel nagysága nehezen tervezhető, mivel nagyban függ a 
nyereményhalmozódástól. 

8. cím Kulturális adó 

A kulturális adó a gazdaság által elfogadott jogcímmé vált, részben helyettesíti a megszűnt 
kulturális járulék feladatát, a szexuális tartalmat hordozó termékek árbevételére vetik ki. 
2013-2014-ben a kezdeti 50,0 millió forintról felment az összege évi 120,0 millió forintra, a 
2015-2016. évi adatokat figyelembe véve, ez az összeg stabilizálódott. 

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

A közös jogkezelő szervezetek a szerzői jogi törvény szerint a jogdíjbevételeik kulturális célú 
felhasználására szánt levonásaik alapján, a befolyt összeg 7%-a az NKA-t illeti meg. 2014-
2015. évben erre a jogcímre beérkezett összeg nem haladta meg 600,0 millió forintot, 2016. 
évben elérte a 700,0 millió forintot.  

A szerzői jogi törvény alapján az üres adat- és képhordozók jogdíj bevételének nagysága előre 
nem tervezhető, mivel az összege évenként változó. A felhasználás tényleges arányait a 
bevétel függvényében lehet megtervezni. Ezen jogcímen befolyt összeget a jogszabálynak 
megfelelően fel kell osztani az érintett kollégiumok között, ezért ez a bevétel nem szabad 
felhasználású előirányzat.  

III. A célok eléréséhez 2018-ban tervezett feladatok, programok:  

1. cím Alapból nyújtott támogatások  

Az előirányzat felhasználása az NKA tv. előírásával összhangban, az NKA felett rendelkező 
miniszter és a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján történik. A kiadások 
teljesítése főként pályázati rendszerben történik, melyekről az NKA 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 NKA tv. 7. §-a meghatározza mely célokra adható támogatás: 

- A kulturális ágazat területén a Nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, 
megőrzésére, valamint a hazai és határon túli terjesztésére. A felhasználás összege erre a 
célra a legjelentősebb. E körbe tartozik többek között a lap és könyvkiadás támogatás, a 
levéltári és múzeumi állománybővítés, és állományvédelem, az új előadóművészi 
produkciók létrehozása, és terjesztése, az alkotó művészi alkotások létrehozása. 

- A kulturális ágazatot érintő évfordulókra, hazai fesztiválokra, hazai és külföldi 
rendezvényekre. Így a múzeumi kiállítások, a belföldi vendégszereplések, a külföldi 
művészek hazai vendégszereplések, a hangversenyrendezéssel kapcsolatos kiadások 
jelennek meg a támogatások között.  

- A nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a 
hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása 
alatt többek között a magyar művészek külföldi vendégszerepléseivel kapcsolatos 
kiadások jelennek meg. Ezek közül kiemelhető a nemzetközi közönséget vonzó 
fesztiválok támogatása, valamint a kiemelt célú a kulturális intézmények Európai uniós 
pályázataihoz az önrész biztosítása. 

- A művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával 
kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel 



kapcsolatos tevékenységekre elszámolt kiadások a következők lehetnek: a művészeknek 
adott alkotói támogatások, valamint az így elkészült, vagy az NKA támogatásával 
megvásárolt műalkotások bemutatása, kulturális területtel kapcsolatos kutatások, a 
műemléki épületek veszélyelhárítására, állagmegóvására, a régészeti leletek feltárására, 
és feldolgozására, valamint az építőművészeti alkotások bemutatására kiírt pályázatok. 

- A kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni közösségi tevékenységre, 
kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint szakmai 
szervezetek vagy a miniszter által alapított kulturális, művészeti díjakhoz való 
hozzájárulásra pályázhatnak a közművelődési tevékenységet végző szervezetek, az 
amatőr művészeti tevékenységet végzők. Támogatható még az oktatásra, szakmai 
továbbképzésre, tanulmányutakra fordított kiadások is.  

- A nemzetközi tagdíjak nem jelentős kiadási tétele többek között a Word Association for 
Symphonic Bands and Ensembles (WASBE), az International Music Council (IMC), az 
EuropeaN Composer and Songwriter Alliance (ECSA), a Pearle-Live Performance 
Europe (PEARLE), a Federation International Musicians (FIM), az International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) nemzetközi tagdíjakhoz való hozzájárulást 
biztosítják. 

2. cím Működési kiadások 

A működési kiadások előirányzata tartalmazza az NKA-működtetésével kapcsolatos kezelői 
feladatok ellátására kijelölt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kiadásainak fedezetét, 
valamint a Magyar Államkincstár által az Alap bankszámlájával kapcsolatban felszámított 
bankköltség és tranzakciós illeték összegét. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
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. A 2018. évi költségvetés 
tervezésénél figyelembe lett véve a jogszabály szerinti racionalizálás, mely alapján az NKA 
tevékenységével összefüggő feladatokat ellátó munkatársak személyi juttatásai és a személyi 
juttatásokra jutó munkaadókat terhelő járulékok 20 %-kal kerültek csökkentésre. 

3. cím Kulturális célú, központi költségvetési szervek működési kiadásainak 
támogatása 

Az NKA tv. 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 NKA szabályainak megfelelő módon lehet igényelni, és elbírálásáról a miniszter 
dönt. A 2018. évi előirányzat megállapításánál a 2016. évi felhasználás jelenti a bázis adatot. 

IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat szerint megállapított 2018. évi 
tervszámaitól való eltérés indokolása: 

Az NKA költségvetési javaslatában a bevételi előirányzat 140,0 millió forinttal magasabb, a 
kiadási előirányzat pedig 670,0 millió forinttal alacsonyabb a határozat irányszámaihoz 
képest. A bevételi előirányzat növekedést a szerzői jogi törvény alapján közös jogkezelőtől 
származó befizetések alakulása okozta. A kiadási különbség pedig a tervezett kiadásoknak a 
2017. évi kiadási előirányzatnak megfelelő – a játékadó NKA-t megillető részének a bázishoz, 
a 2017. évi előirányzathoz viszonyított a 900 millió forintos bevételi elmaradás ellenére is – 
szinten tartása miatt adódott.  




