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AA  MMÚÚZZEEUUMMII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
MMEEGGHHÍÍVVÁÁSSOOSS  FFOOLLYYÓÓIIRRAATT--PPÁÁLLYYÁÁZZAATTAA

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 2004. január 1.–december 31.
között megjelenõ

MMaaggyyaarr  MMúúzzeeuummookk
MMúúzzeeuummii  HHíírrlleevvééll
NNéépprraajjzzii  LLááttóóhhaattáárr

szakmai folyóiratok támogatására.

A pályázatot a folyóirat tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ – felelõs szer-
kesztõ – ellenjegyzésével.

AA  ppáállyyáázzaatthhoozz  ccssaattoollnnii  kkeellll::
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát,
– nyomdai árajánlatot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!

TTáámmooggaattááss  kkéérrhheettõõ::
– nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

= szöveg-, képbevitelre (írás, szkennelés),
= kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
= képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúrára,

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás).

A folyóirat szerkesztõségénél felmerülõ munkabérekre és járulékaira, valamint rezsire támoga-
tás nem igényelhetõ.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22330011

A pályázatok

2003. december 5-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – fogadjuk el.
A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) Adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium

Megjegyzés: A kollégium a meghívott pályázót értesítette, a felhívást információképpen közöljük. (A szerk.)
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MMEEGGHHÍÍVVÁÁSSOOSS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT
AA  KKÜÜLLFFÖÖLLDDII  MMAAGGYYAARR  IINNTTÉÉZZEETTEEKK
PPRROOGGRRAAMMJJÁÁNNAAKK  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSÁÁRRAA

Az NKA meghívja a Kulturális Intézetek Igazgatóságát a magyar kultúra terjesztését szolgáló
rendezvények lebonyolítására és az azokhoz kapcsolódó kiadványok és irodalmi honlap kialakítására.
A programok megvalósítására az NKA Bizottság 25 millió forintos pénzkeretet különített el. A beér-
kezett pályázatokat ideiglenes kollégium bírálja el.

A pályázat benyújtható:
1. Az alábbi nagyvárosokban a magyar kultúra sajátosságait bemutató kulturális rendezvények

megvalósítására.
– Berlinben: Veszelszky Béla kiállítására és a IV. Visegrádi Koncert megvalósítására a Német

Külügyminisztériumban,
– Bécsben: az Élet és Irodalom-est megtartására, valamint a Savaria aranykincsei kiállítás meg-

rendezésére,
– Helsinkiben: a Magyar Kultúra Hete címû programsorozatra,
– Tallinban: a tallini Magyar Intézet megnyitója alkalmából megrendezésre kerülõ progra-

mokra,
– Párizsban: Liszt Ferenc châteauroux-i látogatásának emléket állító Lisztománia címû hang-

versenysorozatra,
– Rómában: a Rajkó Zenekar fellépésére és a „Luce e mare” címû Márai Fesztivál megrende-

zésére,
– Stuttgartban: a Vasarely-kiállítássorozat megvalósítására,
– Szófiában: egy képzõmûvészet-fesztiválra és a Ghymes együttes vendégszereplésére,
– Bukarestben: a Méta együttes fellépésére,
– Pozsonyban: a László Attila–Oláh Kálmán Quartett vendégszereplésére.
A támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira (elõadók, mûvészek, tolmácsok, fordítók, zenekar, restaurá-

torok, kézmûvesek),
– napidíjra,
– megbízási díjra és annak járulékaira,
– csomagolási költségekre,
– vámköltségekre,
– biztosítási költségekre,
– szállásköltségekre,
– útiköltségekre,
– szállítási költségekre,
– installációs költségekre,
– terembérletre,
– hang- és fénytechnikai eszköz bérlésére,
– kotta- és hangszerbérlésre,
– reklám- és propagandaköltségekre.
Programonként, rendezvényenként külön-külön pályázat nyújtandó be részletes költségvetéssel.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  66330077
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2. A fent meghirdetett városokban rendezendõ programokhoz kapcsolódó kiadványok helyszí-
nen történõ megjelentetésére

– Tallinban: a kortárs magyar mûvészeti kalauz és a magyarországi útikönyv munkacímû könyv
kiadására,

– Stuttgartban: a Vasarely-kiállítássorozat megvalósítására és a kapcsolódó katalógus kiadásá-
ra, valamint a Magyar egyetemisták a német egyetemeken a XVI–XIX. században címû történész-
szakkonferencia és -tanácskozás tudományos anyagának megjelentetésére,

– Szófiában: a Magyar gyermekköltészeti antológia kiadására, továbbá Nagy László–Szécsi
Margit közös kötetének bolgár nyelvû megjelentetésére,

– Varsóban: a Galiciai lengyel ifjúság magyarországi oktatási intézményekben 1772–1866 kö-
zött címû tudományos értekezés megjelentetésére,

– J. Broda és a Téka-Muzsikás együttes és Balogh Kálmán közös népzenei CD-jének megjelen-
tetésére.

A támogatás kérhetõ:
katalógus- és könyvkiadás esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzõmûvészeti, fotó), vagy számlás kifi-

zetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– master CD elõállítása,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), szkennelés,
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás).

Programonként, rendezvényenként külön-külön pályázat nyújtandó be részletes költségvetés-
sel, valamint csatolni kell a mûvek kéziratát.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  66331122

3. A cseh fõvárosban irodalmi honlap létrehozása

– Prágában a Magyar irodalom cseh fóruma címû irodalmi honlap létrehozása.

A támogatás kérhetõ:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– megbízási díj,
– szerzõi jogdíjak,
– útiköltség,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
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– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás), frissítés,
– domainvásárlás, regisztráció, bérlés,
– szakirodalom vásárlása.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  66332288

A pályázatok

2003. december 5-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. A felsorolt városokban

megrendezendõ programokhoz külön-külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak
pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok érvénytelenek!

A pályázatokat egy-egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA hon-
lapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.).

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenn-
tartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a le-
bonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

az NKA Ideiglenes Szakmai Kollégiuma

Megjegyzés: A kollégium a meghívott pályázót értesítette, a felhívást információképpen közöljük (A szerk.).
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AA  ZZEENNEEII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
MMEEGGHHÍÍVVÁÁSSOOSS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTAA

A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Budapest Music Center, a Fonó
Records és a Hungaroton Classic hanglemezkiadók részére a magyar zeneszerzés és elõadó-mûvészet
nemzetközi fórumokon és piacokon – különösen a 2004. évi MIDEM-szemlén és -vásáron – való mél-
tó képviseletét, reprezentatív megjelenését szolgáló hanghordozók (CD, kazetta) kiadására.

Pályázni lehet új, a kiadó katalógusában eddig még nem szereplõ felvételek részletes tervével.

Pályázat nyújtható be az alábbi költségekre:

Hangfelvételhez kapcsolódó költségekre:
– szerzõi és elõadói honorárium;
– jogdíjak;
– stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása;
– CD-k, hangkazetták gyártási, anyag- és csomagolási költségei.

Továbbá a lemezkísérõ füzet költségeire:
– ismertetõ szöveg szerzõi és fordítói, valamint (tervezõ-, kép-) szerkesztõi honorárium;
– fotók honoráriuma vagy jogdíja, és a nyomdai anyagok elõkészítése (szöveg- és képbevitel –

leírása, korrektúra, szkennelés);
– gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.
(Nem számlás honoráriumok és egyéb személyi kifizetések esetében a járulékokra is kérhetõ tá-

mogatás.)

A pályázathoz be kell nyújtani minden lemez/kazetta részletes költségvetését, amelyhez az elõ-
adók és kortárs mûvek esetében a zeneszerzõk szándéknyilatkozatát is mellékelni kell. A pályázatnak
tartalmaznia kell a terjesztési tervet, a fontosabb külföldi lehetõségek bemutatását.

A támogatás feltétele, hogy a pályázó jelentõs mértékû önerõvel rendelkezzék.
E hanglemezpályázat támogatására 20 000 000 Ft fordítható.
A megvalósítás határideje: 2004. március 31.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11443311

A pályázatok

2003. december 5-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) Adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenn-
tartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a lebo-
nyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Zenei Szakmai Kollégium

Megjegyzés: A kollégium a meghívott pályázót értesítette, a felhívást információképpen közöljük. (A szerk.)
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TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ
AA  ZZEENNEEII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTÁÁNNAAKK
EELLBBÍÍRRÁÁLLÁÁSSÁÁRRÓÓLL  ÉÉSS  AAZZ  EEGGYYEEDDII  DDÖÖNNTTÉÉSSEEKKRRÕÕLL

A Zenei Szakmai Kollégium 2003. november 3-án elbírálta a 2003. szeptember 15-i beérkezési
határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 43 pályázat érkezett, amelyeknek feldolgozása során 13
tartalmi, illetve formai okok miatt érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõk közül a kol-
légium 13 pályázatnak összesen 45 650 800 forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként.

Ebbõl az összegbõl 2 000 000 forint a kollégium 2004. évi keretét terheli.

11..  MMûûeemmlléékk  oorrggoonnáákk  rreessttaauurráálláássáánnaakk  ttáámmooggaattáássáárraa

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

DDeebbrreecceennii  KKiisstteemmpplloommii--IIssppoottáállyyii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg
((DDeebbrreecceenn))
A debreceni Kistemplom mûemlék orgonájának restaurálására 6 000 000 Ft

ÉÉrrkkeesseerrûûii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg  ((CChheesseerreeuu  ––  ÉÉrrkkeesseerrûû))
Az Érkeserûi Református Egyházközség mûemlék 
orgonájának restaurálására 716 800 Ft

HHeevveess  MMeeggyyeeii  MMúúzzeeuummii  SSzzeerrvveezzeett  ((EEggeerr))
Koncz Pál (1743–1795) által 1792-ben épített barokk orgona restaurálására 1 000 000 Ft

MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  MMúúzzeeuumm  ((BBuuddaappeesstt))
A Nemzeti Színház volt színpadi orgonájának restaurálására 3 000 000 Ft

MMaarroossvváássáárrhheellyyii  VVáárrtteemmpplloomm  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg
((TTiirrgguu--MMuurreess  ––  MMaarroossvváássáárrhheellyy))
A marosvásárhelyi református vártemplom Johannes Prause mûemlék
orgonájának teljes restaurálására 3 000 000 Ft

NNyyíírreeggyyhháázzaa--KKeerrttvváárroossii  ÁÁggoossttaaii  HHiittvvaalllláássúú  EEvvaannggéélliikkuuss  
EEggyyhháázzkköözzsséégg  ((NNyyíírreeggyyhháázzaa))
A tokaji evangélikus templomban lévõ 1790-ben épült 
Petnik-orgona restaurálására 4 500 000 Ft

RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg  ((PPuusszzttaasszzaabboollccss))
A pusztaszabolcsi mûemlék orgona restaurálására 12 000 000 Ft

SSoommoorrjjaaii  RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  PPlléébbáánniiaa  ((SSaammoorriinn  ––  SSoommoorrjjaa))
Mûemlék orgona restaurálására Mooser orgonaépítõ tervei alapján 10 000 000 Ft
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SSzzééppkkeennyyûûrrsszzeennttmmáárrttoonnii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg
((GGhheerrllaa  ––  SSzzaammoossúújjvváárr))
Az erdélyi Szépkenyûrszentmárton Református Egyházközsége 
1843-ból való orgonájának restaurálására 660 000 Ft

SSzziilláággyyeerrkkeeddii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg  ((AArrcchhiidd  ––  SSzziilláággyyeerrkkeedd))
A Szilágyerkedi Református Egyházközség mûemlék 
orgonájának restaurálására 274 000 Ft

ÚÚjjsszzeenntteessii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg  ((DDuummbbrraavviittaa  ––  ÚÚjjsszzeenntteess))
Az újszentesi református templom mûemlék orgonájának teljes restaurálására 1 000 000 Ft

ZZeennggõõvváárrkkoonnyy––NNaaggyyppaallll  RReeffoorrmmááttuuss  TTáárrsseeggyyhháázzkköözzsséégg  ((ZZeennggõõvváárrkkoonnyy))
A zengõvárkonyi református templom orgonájának restaurálására 2 000 000 Ft

22..  ÚÚjj  hhaannggsszzeerreekk  tteerrvveezzéésséérree

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

RRoommaanneekk  TTiihhaamméérr  ((VVeelleennccee))
Lantcsemballó megépítésére, más-más húrozással 1 500 000 Ft

Az ülés idõpontjáig 24 pályázat érkezett a kollégiumhoz, amelyek egyedi elbírálás alá estek. A
döntés alapján a kollégium 7 pályázatnak összesen 9 802 900 forintot ítélt meg vissza nem térítendõ tá-
mogatásként.

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

BBuuddaappeesstt  MMuussiicc  CCeenntteerr  KKuullttuurráálliiss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt..  ((BBuuddaappeesstt))
A BMC Music Flash I–II. koncertek 2003 szeptemberében elnyert 
támogatásához kért kiegészítõ támogatásra 500 000 Ft

CCssookkoonnaaii  KKiiaaddóó  KKfftt..  ((DDeebbrreecceenn))
Gulyás György szakmai pályafutását, tevékenységét bemutató 
monográfia kiadására 500 000 Ft

FFiillhhaarrmmóónniiaa  BBuuddaappeesstt  ééss  FFeellssõõ--DDuunnáánnttúúll  KKoonncceerrttsszzeerrvveezzõõ  
ééss  RReennddeezzvvéénnyysszzeerrvveezzõõ  KKhhtt..  ((BBuuddaappeesstt))
A Gabrieli Consort and Players vendégszereplésére 2 000 000 Ft

LLiisszztt  FFeerreenncc  ZZeenneemmûûvvéésszzeettii  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Szabó Ágnes részvételére az V. nemzetközi hárfa-kamaraversenyen Arlés-ban 102 900 Ft

MMáágguuss  KKiiaaddóó  KKfftt..  ((BBuuddaappeesstt))
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A Magyar zeneszerzõ-sorozat megjelentetésére 5 000 000 Ft

PPrroo  VVooccee  HHuummaannaa  AAllaappííttvváánnyy  ((NNyyíírreeggyyhháázzaa))
A Pro Musica leánykarának részvételére a BBC rádió 
Let the People Sing kórusversenyén 1 000 000 Ft

SSzziigglliiggeettii  SSzzíínnhháázz  ((SSzzoollnnookk))
Kodály Zoltán: Székelyfonó címû produkciójának megvalósítására 700 000 Ft

Mindösszesen: 55 453 700 Ft

Ittzés Mihály s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium

elnöke
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TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ
AA  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTÁÁNNAAKK  EELLBBÍÍRRÁÁLLÁÁSSÁÁRRÓÓLL

A Könyvtári Szakmai Kollégium 2003. november 4-én elbírálta a 2003. szeptember 25-i beér-
kezési határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 198 pályázat érkezett, amelyeknek feldolgozása
során 18 tartalmi, illetve formai okok miatt érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõk kö-
zül a kollégium 175 pályázatnak összesen 88 620 880 forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támoga-
tásként.

A pályázók névsorát az altémák sorrendjében közöljük.

11..  KKöönnyyvvttáárrii  ddookkuummeennttuummookk  áálllloommáánnyyvvééddeellmméérree

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

AA  DDuunnaa--mmeelllléékkii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkkeerrüülleett  RRááddaayy--ggyyûûjjtteemméénnyyee
Egyedi muzeális könyvtári dokumentum restaurálására 245 000 Ft
A Ráday mûemlék könyvtár állományvédelmi tisztítására 343 000 Ft

AAddyy  EEnnddrree  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((BBaajjaa))
A 64 kötetes Grosses Vollstandiges Universa Lexicon 
53–59. kötetének restaurálására 612 000 Ft

BBaallaassssii  BBáálliinntt  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSaallggóóttaarrjjáánn))
Dokumentumok újrakötésére 420 000 Ft
Madách Imre könyvészeti hagyatékának restaurálására 210 000 Ft

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  
MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárraa  ((KKeeccsskkeemméétt))
Könyvtári dokumentumok újrakötésére* 527 520 Ft
Egyedi muzeális dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására* 286 440 Ft

BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  EEvvaannggéélliikkuuss  GGiimmnnáázziiuumm  ((SSoopprroonn))
Könyvtári dokumentumok restaurálására 165 000 Ft

BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  GGiimmnnáázziiuumm  ((BBuuddaappeesstt))
Iskolatörténeti és muzeális könyvdokumentumok restaurálására 205 800 Ft

BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzoommbbaatthheellyy))
Vas megyei könyvtárak dokumentumainak újraköttetésére 800 000 Ft
Két XVI. századi könyvritkaság restaurálására 544 000 Ft
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BBrróóddyy  SSáánnddoorr  MMeeggyyeeii  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((EEggeerr))
Könyvtári dokumentumok újrakötésére 379 000 Ft

BBuuddaaii  CCiisszztteerrccii  SSzzeenntt  IImmrree  GGiimmnnáázziiuumm  ((BBuuddaappeesstt))
Muzeális értékû könyvek restaurálására 282 240 Ft

BBuuddaappeessttii  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii  ééss  ÁÁllllaammiiggaazzggaattáássii  EEggyyeetteemm
((BBuuddaappeesstt))
Egyedi muzeális dokumentumok restaurálására* 661 500 Ft

CChháázzáárr  AAnnddrrááss  ÓÓvvooddaa,,  IIsskkoollaa,,  SSppeecciiáálliiss  SSzzaakkiisskkoollaa,,  DDiiáákkootttthhoonn,,  GGyyeerr--
mmeekkootttthhoonn  ((VVáácc))
Egyedi könyvek restaurálására 210 000 Ft

CCssoorrbbaa  GGyyõõzzõõ  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((PPééccss))
Könyvtári dokumentumok állományvédelmére* 800 000 Ft

CCssuurrggóóii  CCssookkoonnaaii  VViittéézz  MMiihháállyy  RReeffoorrmmááttuuss  GGiimmnnáázziiuumm  
ééss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ((CCssuurrggóó))
Muzeális könyvgyûjtemény állományvédelmére 238 000 Ft

DDeeáákk  FFeerreenncc  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((ZZaallaaeeggeerrsszzeegg))
Könyvtári dokumentumok újrakötésére 280 000 Ft
Muzeális értékû dokumentumok restaurálására 70 000 Ft

DDeebbrreecceennii  EEggyyeetteemm  ((DDeebbrreecceenn))
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára 
muzeális értékû dokumentumainak állományvédelmére 1 498 000 Ft
Régi kották fertõtlenítésére és portalanítására 700 000 Ft

DDuunnáánnttúúllii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkkeerrüülleett  TTuuddoommáánnyyooss  GGyyûûjjtteemméénnyyeeii  ((PPááppaa))
Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok restaurálására 490 000 Ft

EEggyyhháázzmmeeggyyeeii  HHaattóóssáágg  ((VVáácc))
A Váci Egyházmegyei Könyvtár védett gyûjteményébe tartozó 
8 db könyv restaurálására 546 800 Ft
A Váci Egyházmegyei Könyvtár dokumentumainak állományvédelmére 729 000 Ft

EEggyyhháázzmmeeggyyeeii  HHaattóóssáágg  ((SSzzoommbbaatthheellyy))
Az Egyházmegyei Könyvtár római katolikus állományából kiválasztott 
2 mû restaurálására 350 000 Ft
Az Egyházmegyei Könyvtár állományának védelmére 1 021 000 Ft

EEööttvvööss  JJóózzsseeff  FFõõiisskkoollaa  ((BBaajjaa))
A muzeális gyûjtemény 3 értékes könyvének restaurálására 427 000 Ft
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EEööttvvööss  LLoorráánndd  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és nevesített kedvezményezett 
könyvtár állományának részben történõ újrakötésére 250 000 Ft
Az ELTE Egyetemi Könyvtár kódextára latin nyelvû 
kódexei restauráltatása záró szakaszának biztosítására 682 500 Ft
Az ELTE Egyetemi Könyvtár antikvaállományának letisztítására 1 365 000 Ft

FFõõeeggyyhháázzmmeeggyyeeii  HHaattóóssáágg  ((EEggeerr))
Muzeális könyvek (2 kötet) restaurálására a könyvtár részére 422 000 Ft

FFõõsszzéékkeesseeggyyhháázzii  KKöönnyyvvttáárr  ((EEsszztteerrggoomm))
Könyvtári dokumentumok állományvédelmi kezelésére 350 050 Ft

FFõõvváárroossii  SSzzaabbóó  EErrvviinn  KKöönnyyvvttáárr  ((BBuuddaappeesstt))
A könyvtár állományában lévõ, muzeális értékû régi könyvek restaurálására 700 000 Ft

IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((MMiisskkoollcc))
Könyvtári dokumentumok restaurálására 509 750 Ft

IIllllyyééss  GGyyuullaa  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeekksszzáárrdd))
Kötészeti szakmai anyag vásárlására 182 000 Ft
Egyedi muzeális dokumentumok restaurálására 112 000 Ft

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  MMeeggyyeeii  VVeerrsseegghhyy  FFeerreenncc  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzoollnnookk))
Könyvtári dokumentumok újraköttetésére 207 200 Ft

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((TTaattaabbáánnyyaa))
Helyismereti szempontból kiemelt jelentõségû kéziratok restaurálására 166 000 Ft

KKaallooccssaa––KKeeccsskkeemmééttii  ÉÉrrsseekkii  HHiivvaattaall  ((KKaallooccssaa))
Muzeális dokumentumok restaurálására 612 500 Ft
A 18. századi Patachich-gyûjtemény állományvédelmére 687 500 Ft

KKaappiisszzttrráánn  SSzzeenntt  JJáánnoossrróóll  NNeevveezzeetttt  FFeerreenncceess  RReennddttaarrttoommáánnyy
((BBuuddaappeesstt))
Négy antikva restaurálására 630 000 Ft

KKiissffaalluuddyy  KKáárroollyy  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((GGyyõõrr))
Könyvtári dokumentumok restauráltatására 300 000 Ft

KKooddáállyy  ZZoollttáánn  ZZeenneemmûûvvéésszzeettii  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  ééss  KKoollllééggiiuumm  
((DDeebbrreecceenn))
Az intézmény muzeális gyûjteményének állományvédelmére 700 000 Ft

KKööllccsseeyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm  ((BBuuddaappeesstt))
A muzeális különgyûjtemény egy kötetének restaurálására 147 000 Ft
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KKuunnsszzeennttmmiikkllóóssii  RReeffoorrmmááttuuss  KKoollllééggiiuumm  ((KKuunnsszzeennttmmiikkllóóss))
A könyvtár muzeális állományából 7 db könyv restauráltatására 514 500 Ft

LLiisszztt  FFeerreenncc  ZZeenneemmûûvvéésszzeettii  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
A kutatókönyvtár legértékesebb dokumentumainak állományvédelmére 280 000 Ft

MMaaddáácchh  IImmrree  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((BBaallaassssaaggyyaarrmmaatt))
Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok 
és muzeális gyûjtemény restaurálására* 661 500 Ft

MMaaggyyaarr  KKééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Az egyetem könyvtára muzeális értékû könyveinek restaurálására 700 000 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáággii  EEvvaannggéélliikkuuss  EEggyyhháázz  ((BBuuddaappeesstt))
Három muzeális értékû dokumentum restaurálására 330 000 Ft
Muzeális gyûjtemény állományvédelmére 171 000 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáággii  ZZssiiddóó  HHiittkköözzssééggeekk  SSzzöövveettssééggee  ((BBuuddaappeesstt))
Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok restaurálására 
az Országos Rabbiképzõ Zsidó Egyetem könyvtárában 588 000 Ft

MMeeggyyeeii  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((KKaappoossvváárr))
Könyvtári dokumentumok újrakötésére 560 000 Ft

MMiisskkoollccii  EEggyyeetteemm  ((MMiisskkoollcc))
A Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia könyvtára 
kiemelkedõ dokumentumainak restaurálására 423 500 Ft

NNéémmeetthh  LLáásszzllóó  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyy))
Könyvtári dokumentumok újraköttetésére 168 000 Ft

PPaannnnoonnhhaallmmii  FFõõaappááttssáágg  ((PPaannnnoonnhhaallmmaa))
4 jezsuita vonatkozású kéziratkötet restaurálására 487 000 Ft
XVII–XX. századi kéziratgyûjtemény állományvédelmére 350 000 Ft

PPeesstt  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeenntteennddrree))
5 db muzeális értékû könyv restaurálására 241 000 Ft
2000 db muzeális értékû könyv állományvédelmi kezelésére 700 000 Ft
Könyvtári dokumentumok újrakötésére 268 000 Ft

PPééccssii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((PPééccss))
Az egyetem központi könyvtárának részét képezõ Klimó-gyûjtemény 
Dankerts-atlaszának restaurálására 637 000 Ft
Az egyetem különgyûjteményeiben õrzött bõrkötéses kötetek javítására 1 365 000 Ft

PPiiaarriissttaa  RReenndd  ((KKeeggyyeess  TTaannííttóórreenndd))  MMaaggyyaarr  TTaarrttoommáánnyyaa  
SSzzeerrzzeetteessrreenndd  ((BBuuddaappeesstt))
A Piarista Központi Könyvtár három õsnyomtatványának restaurálására 558 600 Ft



EREDMÉNYKÖZLÉSEK � NKA HÍRLEVÉL 1105

SSaappiieennttiiaa  SSzzeerrzzeetteessii  HHiittttuuddoommáánnyyii  FFõõiisskkoollaa  ((BBuuddaappeesstt))
A fõiskola könyvtárában fellelhetõ muzeális könyvtári 
dokumentumok restaurálására 346 000 Ft
A fõiskola könyvtárában található muzeális állomány védelmére 182 000 Ft

SSaarruuttllaann  KKaarrmmeelliittaa  RReennddttaarrttoommáánnyy  SSzzeerrzzeetteessrreenndd  ((GGyyõõrr))
A Gyõri Karmelita Rendház könyvtári állományának portalanítására, 
fertõtlenítésére, a bõrkötések konzerváló kezelésére 1 050 000 Ft

SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Latin, német, francia nyelvû orvosi és orvostörténeti témájú könyvek 
restaurálására 700 000 Ft

SSoopprroonnii  EEvvaannggéélliikkuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg  ((SSoopprroonn))
1 db könyvtári könyv restaurálására 315 000 Ft

SSzzeeggeeddii  HHiittttuuddoommáánnyyii  FFõõiisskkoollaa  ((SSzzeeggeedd))
A fõiskola könyvtárához tartozó muzeális értékû gyûjtemény 
állományvédelmére 313 000 Ft

SSzzeenntt  AAttaannáázz  GGöörröögg  KKaattoolliikkuuss  HHiittttuuddoommáánnyyii  FFõõiisskkoollaa  ((NNyyíírreeggyyhháázzaa))
Az egyedi antik könyvállomány 3 db XVII. századi kötetének restaurálására 420 000 Ft

SSzzeenntt  IIssttvváánn  EEggyyeetteemm  ((GGööddööllllõõ))
Az egyetem könyvtára muzeális értékû könyveinek restaurálására 700 000 Ft

SSzzeerrbb  EEggyyhháázzii  MMúúzzeeuumm  ((SSzzeenntteennddrree))
Egy szentendrei és két grábóci 18. századi kéziratos könyv restaurálására 650 000 Ft
A pesti Szerb Ortodox Egyházközség könyvtárának állományvédelmére 200 000 Ft

SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSoopprroonn))
A városi könyvtár muzeális különgyûjteményének állományvédelmére 352 000 Ft

TTiisszzáánnttúúllii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkkeerrüülleett  
ééss  DDeebbrreecceennii  RReeffoorrmmááttuuss  KKoollllééggiiuumm  ((DDeebbrreecceenn))
Öt XVI–XVIII. századi kötet restaurálására* 416 500 Ft

VVaajjddaa  PPéétteerr  GGiimmnnáázziiuumm,,  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  ééss  KKoollllééggiiuumm  ((SSzzaarrvvaass))
Két muzeális értékû kötet restaurálására 300 000 Ft

VVaarrggaa  MMáárrttoonn  KKeerrttéésszzeettii  ééss  FFööllddmméérrééssii  SSzzaakkkkééppzzõõ  IInnttéézzeett,,  
GGyyaakkoorrllóó  IIsskkoollaa  ((BBuuddaappeesstt))
Az iskolai könyvtár dokumentumainak állományvédelmére 210 000 Ft

VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((MMiisskkoollcc))
Vályi K. András 3 kötetes (Buda, 1796–1799), tudománytörténeti 
jelentõségû településlexikonának restaurálására 112 500 Ft
Állományvédelmi konzerválás folytatására (raktári helyiségekben) 
a Lévay József Muzeális Könyvtárban 262 500 Ft
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VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((PPééccss))
Könyvtári dokumentumok újrakötésére 728 000 Ft

VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ééss  HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  ((BBaallaattoonnffüürreedd))
A balatonfüredi helytörténeti gyûjtemény
egyedi dokumentumainak restaurálására 166 000 Ft

VVeesszzpprréémmii  ÉÉrrsseekksséégg  ((VVeesszzpprréémm))
4 db muzeális könyv restaurálására 602 000 Ft

VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr))
Könyvek újrakötésére Fejér megye önkormányzati könyvtárai részére 700 000 Ft

22..  HHaaggyyaattéékk  ffeellttáárráássáárraa  eelleekkttrroonniikkuuss  ffoorrmmáábbaann

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

BBuuddaappeessttii  MMûûsszzaakkii  ééss  GGaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii  EEggyyeetteemm
BME OMIKK digitális tudomány- és technikatörténeti archívum építésére, 
hagyatékok elektronikus feldolgozására 441 350 Ft

DDeebbrreecceennii  EEggyyeetteemm
Kádár Zoltán mûvészettörténész hagyatékának elektronikus feltárására 800 000 Ft

EEööttvvööss  LLoorráánndd  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Az ELTE Egyetemi Könyvtár õrzésében lévõ Pauler-hagyaték 
elektronikus feltárására 519 750 Ft

FFõõvváárroossii  SSzzaabbóó  EErrvviinn  KKöönnyyvvttáárr  ((BBuuddaappeesstt))
Hagyaték feltárására elektronikus formában 800 000 Ft

MMaaggyyaarr  KKééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Az egyetem könyvtára Lyka Károly-hagyatékának feltárására 795 000 Ft

OOrrsszzáággooss  IIddeeggeennnnyyeellvvûû  KKöönnyyvvttáárr  ((BBuuddaappeesstt))
A Fajszi-gyûjtemény folyóiratai és egyéb dokumentumai 
elektronikus formában történõ hozzáférésének biztosítására 756 600 Ft

OOrrsszzáággooss  PPeeddaaggóóggiiaaii  KKöönnyyvvttáárr  ééss  MMúúzzeeuumm  ((BBuuddaappeesstt))
Az intézmény állományában található, hagyatékból származó 
gyermek-, ifjúsági mûvek elektronikus feldolgozására 795 000 Ft

PPééccssii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((PPééccss))
Az egyetem központi könyvtárának részét képezõ Kerényi Károly-hagyaték 
elektronikus formában történõ feldolgozására 748 090 Ft
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ZZrríínnyyii  MMiikkllóóss  NNeemmzzeettvvééddeellmmii  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Az egyetem központi könyvtára robbanástechnikai különgyûjteményének 
elektronikus feltárására 756 750 Ft

33..  SSzzaakkmmaaii  pprrooggrraammookkrraa,,  ttoovváábbbbkkééppzzéésseekkrree

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

BBaallaassssii  BBáálliinntt  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSaallggóóttaarrjjáánn))
Megyei továbbképzésre kistelepülések könyvtárosai számára 400 000 Ft

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárraa
((KKeeccsskkeemméétt))
Olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosok 
kommunikációs tréningjének megrendezésére* 372 650 Ft

BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  FFõõiisskkoollaa  ((SSzzoommbbaatthheellyy))
A könyvtár különleges gyûjteményeinek, szolgáltatásainak, fejlesztési elképzeléseinek bemu-
tatása céljából konferencia megrendezésére 285 150 Ft

BBéékkééss  MMeeggyyee  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárraa  ((BBéékkééssccssaabbaa))
Gyermekkönyvtárosok regionális és nemzetközi szakmai továbbképzésére 400 000 Ft

BBrróóddyy  SSáánnddoorr  MMeeggyyeeii  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((EEggeerr))
Heves megyei kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok 
és önkormányzati vezetõk számára tartandó fórum megrendezésére 400 000 Ft

CCsseemmeeggii  KKáárroollyy  KKöönnyyvvttáárr  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt  ((CCssoonnggrráádd))
Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájának megrendezésére 400 000 Ft

CCssoorrbbaa  GGyyõõzzõõ  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((PPééccss))
A könyvtár szakmai programjainak, továbbképzéseinek népszerûsítésére* 400 000 Ft

CCssuukkaa  ZZoollttáánn  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((ÉÉrrdd))
Múlt és jövõ: városi könyvtárak a XXI. században címû 
szakmai tanácskozás megszervezésére 400 000 Ft

DDeeáákk  FFeerreenncc  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((ZZaallaaeeggeerrsszzeegg))
Az esélyegyenlõség elveinek érvényesítése az információ- és dokumentum-
szolgáltatásban tematikájú továbbképzés megrendezésére 399 400 Ft

DDeebbrreecceennii  EEggyyeetteemm  ((DDeebbrreecceenn))
Szeminárium megrendezésére határon túli könyvtárosoknak 400 000 Ft
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DDeerrkkoovviittss  GGyyuullaa  MMûûvveellõõddééssii  KKöözzppoonntt  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  
((TTiisszzaaúújjvváárrooss))
A kistelepülések könyvtári ellátásának lehetséges irányai 
címû továbbképzés megszervezésére 194 570 Ft

DDeevveeccsseerrii  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((DDeevveeccsseerr))
A Devecseri Városi Könyvtár ellátórendszeréhez tartozó 
községi könyvtárosok továbbképzésére 389 500 Ft

EEggyyhháázzii  KKöönnyyvvttáárraakk  EEggyyeessüüllééssee  ((BBuuddaappeesstt))
Egyházi könyvtárak a változó hazai könyvtárügyben címû konferencia megrendezésére* 400
000 Ft

EEööttvvööss  KKáárroollyy  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((VVeesszzpprréémm))
Regionális szakmai értekezésre a kistelepülések könyvtári ellátásának
lehetõségeirõl 400 000 Ft

EEööttvvööss  LLoorráánndd  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Konferencia szervezésére az ELTE Egyetemi Könyvtárban 400 000 Ft

FFaalluuddii  FFeerreenncc  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((KKöörrmmeenndd))
Nemzedékek hagyományai – A megújulás lehetõségei címmel 
nemzetközi regionális szakmai konferencia szervezésére 335 000 Ft

FFõõvváárroossii  SSzzaabbóó  EErrvviinn  KKöönnyyvvttáárr  ((BBuuddaappeesstt))
Unió a könyvtárban, könyvtár az unióban címû konferencia megrendezésére 400 000 Ft

GGööddööllllõõii  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonntt  ((GGööddööllllõõ))
Regionális könyvtári ellátás tematikájú konferencia és workshop
megszervezésére 399 500 Ft

IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((MMiisskkoollcc))
Szakmai programok, továbbképzések megrendezésére a megyei könyvtárban 400 000 Ft

IIllllyyééss  GGyyuullaa  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeekksszzáárrdd))
A sikeres pályázatírás fortélyainak elsajátítása tematikájú tréning megtartására 240 000 Ft

IInnffoorrmmaattiikkaaii  ééss  KKöönnyyvvttáárrii  SSzzöövveettsséégg  ((BBuuddaappeesstt))
A települési könyvtári ellátás lehetséges modelljei 
címû workshop megrendezésére 400 000 Ft

IIppoollyyii  AArrnnoolldd  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ééss  HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyyûûjjtteemméénnyy  
((TTöörröökksszzeennttmmiikkllóóss))
Szakmai program, továbbképzés megszervezésére 270 000 Ft

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  MMeeggyyeeii  VVeerrsseegghhyy  FFeerreenncc  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzoollnnookk))
A minõségmenedzsment kialakítása a könyvtárban címû konferencia 
és továbbképzés megrendezésére 389 990 Ft
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JJóózzsseeff  AAttttiillaa  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((TTaattaabbáánnyyaa))
Könyvtárosok megismertetése az új szakmai követelményekkel 
és eredményekkel tematikájú szakmai programok megrendezésére 348 200 Ft

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((ZZaallaaeeggeerrsszzeegg))
Szakmai nap megrendezésére a könyvtár 40 éves évfordulója alkalmából 256 000 Ft

KKiissffaalluuddyy  KKáárroollyy  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((GGyyõõrr))
A Könyvtárak és térségek kapcsolatrendszere 
címû továbbképzés megrendezésére 346 000 Ft

KKooddoolláánnyyii  JJáánnooss  FFõõiisskkoollaa  ((SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr))
Tudásgyár vagy könyvtár? címû konferencia megrendezésére 379 000 Ft

MMaaddáácchh  IImmrree  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((BBaallaassssaaggyyaarrmmaatt))
Szakmai program lebonyolítására* 369 210 Ft

MMaaggyyaarr  KKöönnyyvvttáárroossookk  EEggyyeessüülleettee  ((BBuuddaappeesstt))
Közérdekû tartalomszolgáltatás és a kistelepülési könyvtárak 
címû tréning megrendezésére 400 000 Ft
Regionális szakmai konferencia megrendezésére, a közgyûjtemények 
együttmûködése az információs társadalomban címmel 385 000 Ft
Az egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének megalakulása 
30. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi ülés, 
szakmai tanácskozás megrendezésére 300 000 Ft
Szakmai program és továbbképzés megrendezésére 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárosok részére 398 000 Ft
Szakmai továbbképzés szervezésére a megye könyvtárosainak 139 500 Ft
Kommunikációs tanfolyam megrendezésére könyvtárosoknak 400 000 Ft
Szakmai napok szervezésére Somogy megye könyvtári munkatársainak 360 000 Ft
A Veszprém megyei kistelepülések könyvtárosai
továbbképzésének megrendezésére 370 600 Ft
Zempléni és felvidéki kistelepülések könyvtárosai 
szakmai továbbképzésének megrendezésére 200 000 Ft
Népi hagyományok és információtechnológia a gyermekkönyvtári munkában
címû konferencia megrendezésére 394 000 Ft
Minõségbiztosítási tréning megrendezésére 380 000 Ft

MMeeggyyeeii  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((KKaappoossvváárr))
A kiskönyvtárak mûködése címmel szakmai továbbképzés megrendezésére 395 660 Ft

MMéélliiuusszz  JJuuhháásszz  PPéétteerr  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((DDeebbrreecceenn))
Méliusz-napok – Õszi szakmai program megrendezésére 
Hajdú-Bihar megye könyvtárosainak 400 000 Ft

MMooggyyoorróóssssyy  JJáánnooss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((GGyyuullaa))
Felkészülés a várható változásokra – továbbképzés megszervezésére 258 000 Ft
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MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd  MMeeggyyeeii  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((NNyyíírreeggyyhháázzaa))
Az önkormányzati könyvtárak és fenntartóik szerepvállalásai a települések
stratégiai fejlesztésében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tematikájú 
továbbképzés megrendezésére 393 260 Ft

NNyyuuggaatt--MMaaggyyaarroorrsszzáággii  EEggyyeetteemm  ((SSoopprroonn))
Könyvtári napok rendezésére az egyetem központi könyvtárában 400 000 Ft

PPáákkoolliittzz  IIssttvváánn  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((PPaakkss))
Szakmai konferencia megrendezésére 107 690 Ft

PPeesstt  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeenntteennddrree))
Szakmai személyiségfejlesztés – kísérleti tréningek megrendezésére 
könyvtárosok mentálhigiénés ellátásához 369 000 Ft

PPééccssii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((PPééccss))
Önismeret, kommunikációhatékonyság, konfliktuskezelési stratégiák 
– tréning megtartására könyvtárosok számára az egyetem könyvtáraiban 370 000 Ft

PPuubblliikkaa  MMaaggyyaarr  KKöönnyyvvttáárrii  KKöörr  ((DDeebbrreecceenn))
Szakmai konferencia megrendezésére 400 000 Ft

SSoommooggyyii  KKáárroollyy  VVáárroossii  ééss  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeeggeedd))
Szakmai rendezvények szervezésére a megye könyvtárosainak 379 470 Ft

VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((KKiisskkuunnhhaallaass))
Könyvtári szakmai programok megrendezésére 350 000 Ft

VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((MMeezzõõkköövveessdd))
A dél-borsodi régió – kettõs funkciójú és kistelepülési – könyvtárai vezetõinek 
szakmai továbbképzésére 200 000 Ft

VVáárroossii  MMûûvveellõõddééssii  KKöözzppoonntt  ééss  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  KKöönnyyvvttáárr
((KKuunnsszzeennttmmáárrttoonn))
Szakmai továbbképzés megrendezésére 90 600 Ft

ZZrríínnyyii  IIlloonnaa  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSáárroossppaattaakk))
Zempléni és felvidéki kistelepülések könyvtárosainak 
háromnapos szakmai továbbképzésére Sárospatakon 200 000 Ft
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44..  KKöönnyyvvttáárrii  sszzoollggáállttaattáássookk  nnééppsszzeerrûûssííttéésséérree

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

BBaallaassssii  BBáálliinntt  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSaallggóóttaarrjjáánn))
A könyvtár tájékoztató anyagának kiadására, könyvtári szolgáltatásainak 
népszerûsítésére 375 000 Ft

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  
MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárraa  ((KKeeccsskkeemméétt))
A könyvtárak, könyvtári szolgáltatások népszerûsítésére* 999 000 Ft

BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzoommbbaatthheellyy))
A könyvtár és szolgáltatásainak népszerûsítésére 487 500 Ft

BBrróóddyy  SSáánnddoorr  MMeeggyyeeii  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  ((EEggeerr))
Átfogó, naprakész információkat nyújtó promóciós anyag összeállítására 692 320 Ft

BBuuddaappeessttii  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii  ééss  ÁÁllllaammiiggaazzggaattáássii  EEggyyeetteemm  
((BBuuddaappeesstt))
Az egyetem KÉT-Könyvtár és Levéltár elektronikus könyvtára 
bemutatójának és ismertetõjének aktualizálására* 750 000 Ft
Az egyetem központi könyvtára szolgáltatásának népszerûsítésére* 937 500 Ft

CCssoorrbbaa  GGyyõõzzõõ  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((PPééccss))
A Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár szolgáltatásainak népszerûsítésére* 998 150 Ft

DDeeáákk  FFeerreenncc  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((ZZaallaaeeggeerrsszzeegg))
A könyvtár és könyvtári szolgáltatások népszerûsítésére 650 000 Ft

DDeebbrreecceennii  EEggyyeetteemm  ((DDeebbrreecceenn))
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára 
virtuális bemutatására és szolgáltatásainak népszerûsítésére 968 390 Ft

EEööttvvööss  LLoorráánndd  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Könyvtári promóciós anyag készítésére 937 500 Ft

FFõõvváárroossii  SSzzaabbóó  EErrvviinn  KKöönnyyvvttáárr  ((BBuuddaappeesstt))
A 100 éves évfordulóhoz kapcsolódóan a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 
bemutatására és népszerûsítésére 1 000 000 Ft

HHMM  HHaaddttöörrttéénneettii  IInnttéézzeett  ééss  MMúúzzeeuumm  ((BBuuddaappeesstt))
A Hadtörténeti Könyvtár és szolgáltatásainak népszerûsítésére 750 000 Ft

IIII..  RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((MMiisskkoollcc))
A könyvtár állományának, sokszínû szolgáltatásának népszerûsítésére 942 000 Ft
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IIllllyyééss  GGyyuullaa  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeekksszzáárrdd))
Könyvtárak, könyvtári szolgáltatások népszerûsítésére 468 750 Ft

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  MMeeggyyeeii  VVeerrsseegghhyy  FFeerreenncc  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzoollnnookk))
A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár könyvismertetõ kiadványának 
megterveztetésére és elõállítására 937 500 Ft

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((TTaattaabbáánnyyaa))
Promóciós anyagok elkészítésére a könyvtár és szolgáltatásai 
népszerûsítése céljából 735 520 Ft

KKöözzppoonnttii  SSttaattiisszzttiikkaaii  HHiivvaattaall  KKöönnyyvvttáárr  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss  SSzzoollggáállttaattóó
((BBuuddaappeesstt))
Több mint statisztika…  a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
tevékenységének és szolgáltatásainak promóciójára 1 000 000 Ft

MMaaggyyaarr  KKééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Az egyetem könyvtára és archívuma szolgáltatásainak népszerûsítésére, 
oktatóanyagok, segédletek, interaktív könyvtártérkép készítésére 900 000 Ft

MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiaa  KKöönnyyvvttáárraa  ((BBuuddaappeesstt))
Az MTA könyvtára népszerûsítésére 926 000 Ft

MMéélliiuusszz  JJuuhháásszz  PPéétteerr  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((DDeebbrreecceenn))
A könyvtár bemutatása céljából promóciós anyag elkészítésére 711 000 Ft

MMiisskkoollccii  EEggyyeetteemm  ((MMiisskkoollcc))
A könyvtár és a könyvtári szolgáltatások népszerûsítésére 854 400 Ft

NNyyuuggaatt--MMaaggyyaarroorrsszzáággii  EEggyyeetteemm  ((SSoopprroonn))
Könyvtári honlap megújítására könyvtárismertetõ CD-ROM, 
valamint tájékoztató készítésére 970 000 Ft

OOrrsszzáággooss  IIddeeggeennnnyyeellvvûû  KKöönnyyvvttáárr  ((BBuuddaappeesstt))
A könyvtári szolgáltatások népszerûsítése céljából új arculat megtervezésére
és kivitelezésére 1 000 000 Ft

OOrrsszzáággooss  PPeeddaaggóóggiiaaii  KKöönnyyvvttáárr  ééss  MMúúzzeeuumm  ((BBuuddaappeesstt))
Az intézmény szolgáltatásainak népszerûsítésére, 
elektronikus könyvtárbemutató és nyomtatott tájékoztató készítésére 750 000 Ft

PPeesstt  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeenntteennddrree))
A könyvtár népszerûsítése érdekében többszintû elektronikus 
és grafikus tájékoztató elkészítésére 999 000 Ft

PPééccssii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemm  ((PPééccss))
Az egyetem könyvtárának és szolgáltatásainak széles körû népszerûsítésére 935 460 Ft
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SSoommooggyyii  KKáárroollyy  VVáárroossii  ééss  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ((SSzzeeggeedd))
A könyvtár és szolgáltatásai népszerûsítésére 900 000 Ft

SSzzeenntt  IIssttvváánn  EEggyyeetteemm  ((GGööddööllllõõ))
A SZIE állatorvos-tudományi könyvtár promóciós anyag 
elkészítésére és megjelentetésére 562 500 Ft

VVeesszzpprréémmii  EEggyyeetteemm  ((VVeesszzpprréémm))
A Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar könyvtárát 
népszerûsítõ promóciós anyag elkészítésére 375 000 Ft
A központi könyvtár elektronikus tájékoztatójának 
és szolgáltatásait bemutató szórólapjának elkészítésére 937 500 Ft

ZZrríínnyyii  MMiikkllóóss  NNeemmzzeettvvééddeellmmii  EEggyyeetteemm  ((BBuuddaappeesstt))
Az egyetem központi könyvtára promóciós anyagának elkészítésére 750 000 Ft

Összesen: 88 620 880 Ft

Ramháb Mária s. k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.



1114 NKA HÍRLEVÉL � EREDMÉNYKÖZLÉSEK

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ
AA  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
MMEEGGHHÍÍVVÁÁSSOOSS  FFOOLLYYÓÓIIRRAATT--PPÁÁLLYYÁÁZZAATTÁÁNNAAKK  
EELLBBÍÍRRÁÁLLÁÁSSÁÁRRÓÓLL

A Könyvtári Szakmai Kollégium 2003. november 4-én elbírálta a 2003. október 30-i beérkezé-
si határnapra kiírt meghívásos folyóirat-pályázatát.

A kollégium az öt meghívott folyóiratnak 16 567 000 forint vissza nem térítendõ támogatást ítélt
meg a 2004. évi lapszámok megjelentetésére.

Támogatott lapok Megítélt összeg

Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás 3 500 000 Ft
Könyvtári Levelezõ/Lap 4 334 000 Ft
Könyv és Nevelés 1 733 000 Ft
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 3 500 000 Ft
Könyvtári Figyelõ 3 500 000 Ft

Összesen: 16 567 000 Ft

Ramháb Mária s. k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium

elnöke
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KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  JJÁÁRRUULLÉÉKKFFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  
KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  NNKKÖÖMM--ÁÁLLLLÁÁSSFFOOGGLLAALLÁÁSSOOKK  **

Termékek kulturális járuléka

AA  fféénnyykkééppéésszzeettii  eesszzkköözzöökk  ééss  aa  fféénnyykkééppéésszzeettii  tteevvéékkeennyysséégg  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (Nkat.) szerint 1 százalék
kulturális járulékot kell fizetni meghatározott fényképészeti eszközök és tartozékaik, fotokémiai anya-
gok – mint termékek – után. Emellett 1 százalék járulék terheli az SZJ 74.81 alá tartozó fényképészeti
tevékenységet. A fényképészeti tevékenységet hivatásszerûen ûzõk tehát kulturális járulékot kötelesek
fizetni egyrészrõl a szolgáltatás árbevétele után, másrészrõl – fogyasztóként – a használt eszközök és
anyagok után. Ennek ellenére nincs szó a kulturális járulékteher halmozódásáról, mivel nem ugyanaz
a termék, illetve szolgáltatás adózik kétszer (többször), hanem más-más áruféleségek és a fényképé-
szeti tevékenység után kell megfizetni a – mértékét tekintve nem kiugróan magas – járulékot. Halmo-
zódás abban az esetben állna fenn, ha pl. egy fõvállalkozói-vállalkozói-alvállalkozói láncolatban részt-
vevõk nem csak a hozzáadott árbevételük után, hanem a teljes árbevételük alapján fizetnék meg a kul-
turális járulékot. (2.2/85/2001.)

AAddaattffeellddoollggoozzáássii  iinnffoorrmmáácciióótt  ttaarrttaallmmaazzóó  jjeellhhoorrddoozzóó  tteerrmméékkeekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkffii--
zzeettééssii  kköötteelleezzeettttssééggee

Az adatfeldolgozási információt tartalmazó jelhordozó termékek már a régi Nkat. szerint is já-
rulékkötelesnek minõsültek (BTO: 2233 00 00 00 „Mágnesszalag és -lemez, CD-lemez adatfeldolgo-
zási információval”). Kérdésként merült fel az, hogy e termékek esetén csak a médiumot vagy az adat-
hordozó és az adattartalom együttes értékét kell-e a kulturális járulék alapjának tekinteni? A Kereske-
delmi Vámtarifa Szabályzatban a tárgyalt 8524 vámtarifaszámú termékcsoport megnevezése kétség-
kívül csak magára a fizikai adathordozóra vonatkozik, az azon tárolt adatokra, egyéb tartalomra nem
(„Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelenséget rögzítettek...”). A Kereskedelmi
Vámtarifában kizárólag fizikailag kézzelfogható áruk, tárgyak, termékek szerepelnek – vagyoni érté-
kû jogok (immateriális javak, szellemi termékek) viszont nem. Ebben az összefüggésben az adathor-
dozó eszköz (CD-lemez, CD-ROM, mágnesszalag) terméknek minõsül, a rajta lévõ adatállomány
(mûsor, szoftver, adat, jel stb.) viszont nem. Az Nkat. 5. § (2) bekezdése értelmében a mûvészeti zsû-
rik által minõsített képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá
a szerzõ által értékesített, szerzõi jogi védelem alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás - ideértve a bi-
zományosi értékesítést is -, valamint az elõadómûvészi tevékenység. Ez a szabályhely is azt jelzi, hogy
a jogalkotó – meghatározott körben – preferálja a szellemi termékek forgalmazását.  Az Nkat. elõírá-
saiból és a Kereskedelmi Vámtarifa Szabályzatból tehát az a következtetés szûrhetõ le, hogy CD-
ROM, mágnesszalag, mágneses és egyéb adathordozó lemez esetében a kulturális járulékfizetési köte-
lezettség csak magára az adathordozó eszközre, termékre terjed ki, amennyiben annak belföldi elõál-
lítási ára vagy importára igazolhatóan és ellenõrizhetõen elválasztható e terméken rögzített szellemi
alkotások értékétõl. (2.2/172/2001.)
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KKüüllffööllddii  ccéégg  áállttaall  kkiiaaddootttt  CCDD--nn  rrööggzzíítteetttt  kkééppaannyyaagg  bbeellffööllddii  ccéégg  áállttaall  bbiizzoommáánnyyooss--
kkéénntt  ttöörrttéénnõõ  éérrttéékkeessííttééssee

Az Nkat. melléklete szerint a KN 8524 39 ** jelû „Kép- vagy mozgókép-felvételek CD-n, lézer-
rel olvasható lemez más (nem adatfeldolgozási vagy hang-) jelekkel” termékkör esetében a kulturális
járulék mértéke 3 százalék, a fizetésre kötelezett pedig a kiadó, illetve az importáló. Azt, hogy kit kell
érteni kiadó, importáló és az egyéb kötelezettek (forgalmazó, szolgáltató stb.) alatt, az Nkat. 9/A. §-a
határozza meg. A törvényi definíció szerint kiadó: a mûvet, annak példányát vagy más terméket saját-
jaként megjelentetõ, illetve más módon nyilvánosságra hozó természetes személy, jogi személy vagy
a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, míg importáló: az áfatörvény 13. § (3) bekezdé-
sében meghatározott természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálko-
dó szervezet. Az áfatörvény jelzett szakasza alapján importáló az, aki (amely) elõször szerez jogot ar-
ra, hogy az importált termék felett rendelkezzen, ideértve a külföldi székhelyû vállalkozás belföldi fi-
óktelepét is, ilyen személy hiányában pedig az, aki (amely) az adófizetési kötelezettség keletkezésének
idõpontjában az importált terméket birtokolja.

A konkrét ügyben egy belföldi székhelyû társaság egy külföldi céggel bizományosi szerzõdést
kötött arra, hogy a külföldi cég által kiadott CD-n rögzített képanyagot – jutalék ellenében – értékesíti
a belföldi vevõk felé. A belföldi cég a saját nevében, de a külföldi cég javára állítja ki számláit. A kiadó
a külföldi cég marad, így a belföldi cég a CD kiadói jogát nem szerzi meg, de – mivel az adathordozó
CD-t sem vásárolja meg – termékimport sem valósul meg. 

A belföldi cég fentebb részletezett bizományosi tevékenysége az Nkat. fogalomhasználatában
nem minõsül sem kiadásnak, sem termékimportnak, következésképpen az általa nyújtott szolgáltatás
kapcsán nem keletkezik kulturális járulékfizetési kötelezettsége. (2.2/70/2003.)

JJááttéékk--  ééss  ppéénnzznnyyeerrõõ  aauuttoommaattáákk  ffoorrggaallmmaazzáássaa

Az Nkat. melléklete értelmében a KN 9504 20 ** és  9504 30 ** jelû „Szórakozóhelyi felszere-
lés, asztali vagy társasjáték, pénzérmével vagy koronggal mûködõ más játék, beleértve a tivoli játékot,
a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó-asztalt (a tekepálya-felszerelés kivételével)” termékkör ese-
tében a kulturális járulék mértéke 10 százalék, a fizetésre kötelezett pedig a gyártó, illetve az importáló.

A halmozódások elkerülése érdekében a termék továbbértékesítése, a szolgáltatás továbbközve-
títése esetén – a kialakult járulékfizetési gyakorlat szerint – a viszonteladónak (közvetítõnek) nem a
teljes árbevétel után, hanem az eladott áruk, illetve szolgáltatások beszerzési értékével csökkentett be-
vétel után kell megfizetni a kulturális járulékot. Mindez összhangban van azzal a jogalkotói szándék-
kal, hogy egy terméket, illetve szolgáltatást csak egyszer terhelhet járulékfizetési kötelezettség. Ez az
alapelv érvényes arra az esetre is, ha egy járulékköteles termékbe olyan, a késztermék mûködtetéséhez
szükséges alkatrészt építenek be, amely után az alkatrész gyártója (vagy importálója) megfizette a kul-
turális járulékot.

Az „A” cég az alapgép és az IEK berendezések összeszerelése vonatkozásában gyártónak minõ-
sül, és az összeszerelt gépek értékesítésekor köteles a 10 százalékos mértékû kulturális járulékot meg-
fizetni. Amennyiben viszont az IEK berendezések importálója, a „B” cég  ezen berendezések után már
megfizette a 10 százalékos mértékû kulturális járulékot és ezt nyilatkozattal vagy egyéb módon az „A”
cég felé igazolja, akkor a fizetendõ járulék alapjának számításakor az „A” cég levonhatja az egység-
ként értékesített (gép + IEK) vételárból az általa vásárolt IEK vételárát. Minderre természetesen csak
akkor van lehetõség, ha az IEK berendezések is a 10 százalékos járulékkörbe vont KN 9504 20 ** vagy
9504 30 ** jelû termékcsoportba tartoznak. (2.2/168/2002.)
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JJáárruulléékkmmeenntteess  tteerrmméékkeekk  ttoovváábbbbéérrttéékkeessííttééssee  aa  tteerrmméékk  
jjáárruulléékkkköötteelleesssséé  vváálláássáátt  kköövveettõõeenn

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (Nkat.) módosításáról intézkedõ
1996. évi XXIX. törvény újraszabályozta az Nkat. mellékletét, és – egyebek mellett – a járulékköteles
körbe vonta a 295611 00 00 – 295614 00 00 BTO besorolású könyvkötészeti és nyomdagépeket. E ter-
mékkör esetében a járulék megfizetésére a gyártó (importáló) kötelezett. A módosító törvény valóban
nem tér ki a módosítás hatálybalépését megelõzõ (tehát még járulékmentes) idõszakban beszerzett gé-
pek továbbértékesítésére, valamint a használt termékek kérdésére. Az Nkat. szabályozási körében a
termékek továbbértékesítése nem jelent(ett) mentességet a járulékfizetés alól, és ezen tényen a termék
idõközbeni használata sem változtat(ott). A kulturális járulékfizetés szempontjából annak sincs jelen-
tõsége, hogy az adott termék beszerzése még a mentes - 1996. április 27-e elõtti - idõszakban történt.
A lényeg a (tovább)értékesítés idõpontján van, az pedig már a módosító törvény hatálya alá esett.
Mindezekre tekintettel, a jelzett nyomdagépek 1996. április 27-ét követõ értékesítése után meg kell fi-
zetni a kulturális járulékot.

A fentiektõl eltérõ szabályok vonatkoznak a könyvek, folyóiratok, napilapok, nyomtatványok
stb. forgalmazására. Az 1993. június 1-tõl 1996. április 26-ig terjedõ idõszakban – és azt követõen is –
e termékek esetében a fizetésre kötelezett nem a gyártó, hanem a kiadó, illetve a forgalmazó. A kérdés
itt az, hogy miként határolható el egymástól a két kötelezetti csoport. Az Nkat. korábbi szövege nem
tartalmazott ilyen értelmezõ rendelkezéseket, viszont a 2000. február 6-ától hatályos módosításba be-
kerültek e fogalommeghatározások. Eszerint gyártó: a termék és a félkésztermék elõállítója, míg for-
galmazó: a termék kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalával foglalkozó személy vagy szerve-
zet.  A két kategória természetesen nem válik el élesen egymástól: a gyártó is lehet forgalmazó (kiadó)
és fordítva, a forgalmazó is foglalkozhat a jelzett termék gyártásával, elõállításával. Ebbõl is követke-
zõen sok esetben a gyártót elsõ forgalomba hozónak kell tekinteni. Amennyiben viszont szerzõi jogi
védelem alá tartozó termékekrõl (pl. könyvek, folyóiratok, filmek) van szó, a gyártó csak abban az
esetben minõsülhet forgalmazónak (kiadónak), ha egyúttal õ rendelkezik a mûvek felhasználási jogai-
val. Minden más esetben, vagyis amikor egy nyomda „bérmunkában” állítja elõ és adja át a terméket
az azt megrendelõ forgalmazónak (kiadónak), akkor ez utóbbit terheli (terhelte) kulturális járulékfize-
tési kötelezettség.

Külön kell vizsgálni a nyomdaipari termékek exportálásának kérdését. Az 1996. április 26-a
elõtti idõszakban exportált termékek esetében fennállt a kulturális járulékfizetési kötelezettség, mivel
az akkori Nkat. nem tartalmazott olyan szûkítõ megkötést, ami szerint csak a belföldi forgalmazót ter-
helné a járulékfizetési kötelezettség. Ez a fizetési kötelezettség értelemszerûen csak azokra vonatko-
zott, akik a termék belföldi gyártása, illetve forgalomba hozatala esetén is kötelezettnek minõsültek.
Ezeket az elõírásokat – összhangban az áfatörvénnyel – az Nkat. 1996-os módosítása törölte el, men-
tesítve a termékexportot a kulturális járulékfizetés alól. (2.2/103/2001.)

KKöönnyyvv,,  bbrroossúúrraa,,  rrööppiirraatt  ééss  hhaassoonnllóó  nnyyoommttaattvváánnyy  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

Az Nkat. melléklete szerint a KN 4901 99 ** jelû könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtat-
vány termékkör esetében a kulturális járulék mértéke 1 százalék, a fizetésre kötelezett pedig a kiadó,
illetve az importáló. Azt, hogy kit kell érteni kiadó, importáló és az egyéb kötelezettek (forgalmazó,
szolgáltató stb.) alatt, az Nkat. 9/A. §-a határozza meg. 
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A törvényi definíció szerint kiadó: a mûvet, annak példányát vagy más terméket sajátjaként
megjelentetõ, illetve más módon nyilvánosságra hozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk.
685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, míg importáló: az általános forgalmi adóról szóló 1992.
évi XXIV. törvény (áfatörvény) 13. § (3) bekezdésében meghatározott természetes személy, jogi sze-
mély vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet. Az áfatörvény jelzett szakasza alapján
importáló az, aki (amely) elõször szerez jogot arra, hogy az importált termék felett rendelkezzen, ide-
értve a külföldi székhelyû vállalkozás belföldi fióktelepét is, ilyen személy hiányában pedig az, aki
(amely) az adófizetési kötelezettség keletkezésének idõpontjában az importált terméket birtokolja.

Abból, hogy a KN 4901 99 ** jelû termékkör vonatkozásában a járulék fizetésére a kiadó, illet-
ve az importáló kötelezett, még nem következik az, hogy a járulék megfizetésére elsõsorban a kiadó
kötelezett. A kulturális járulék megfizetése szempontjából annak van jelentõsége, hogy elsõ alkalom-
mal milyen vámtarifa besorolási szám után keletkezett bevétele a társaságnak. Ha egy KN 4901 99 **
jelû termék esetében az importõr az, aki árbevételt realizál, akkor neki kell a járulékot megfizetni. An-
nak azonban nincs akadálya, hogy az importõr továbbhárítsa az így keletkezett többletköltségeit a ki-
adó, illetve a forgalmazó felé. 

Az importálót akkor is járulékfizetési kötelezettség terheli, ha nincs belföldön olyan természe-
tes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, aki (amely)
az Nkat. fogalommeghatározása szerint kiadónak minõsül, azaz a mûvet sajátjaként birtokolja, megje-
lenteti, tehát a kiadói tevékenységet ténylegesen végzi.  Az importõr kulturális járulékfizetési kötele-
zettsége továbbá akkor is felmerül, ha az importáló és a kiadó (vagy gyártó) személye ugyanaz.
(2.2/76/2002.)

NNyyoommttaattootttt  nnaappttáárr,,  nnaappttáárrbbllookkkk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

Az Nkat. melléklete szerint a KN 4910 00 ** jelû Nyomtatott naptár, naptárblokk termékkör
esetében a kulturális járulék mértéke 3 százalék, a fizetésre kötelezett pedig a kiadó, illetve az impor-
táló. Azt, hogy kit kell érteni kiadó, importáló és az egyéb kötelezettek (forgalmazó, szolgáltató stb.)
alatt, az Nkat. 9/A. §-a határozza meg. 

AA  kkoonnkkrréétt  üüggyybbeenn  eeggyy  bbeellffööllddii  sszzéékkhheellyyûû  ttáárrssaassáágg  kküüllffööllddii  ccéégg  kkiiaaddóóii  jjooggaa  aallaappjjáánn  bbeellffööllddöönn
nnaappttáárr  ggyyáárrttáássáátt  ééss  éérrttéékkeessííttéésséétt  vvééggzzii..  AA  kkéérrddééss  aazz,,  hhooggyy  tteerrhheellii--ee  aa  ttáárrssaassáággoott  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkffiizzeettéé--
ssii  kköötteelleezzeettttsséégg,,  aammeennnnyyiibbeenn  aa  ttáárrssaassáágg  aa  nnaappttáárrnnaakk  nneemm  kkiiaaddóójjaa,,  mmiivveell  nneemm  ssaajjááttjjaakkéénntt  jjeelleenntteettii  mmeegg,,
ttoovváábbbbáá  nneemm  iimmppoorrttáállóójjaa,,  mmiivveell  ggyyáárrttjjaa  ééss  tteerrjjeesszzttii  aa  tteerrmméékkeett,,  nneemm  kküüllffööllddrrõõll  iimmppoorrttáálljjaa..  

Egy külföldi székhelyû jogosult tulajdonában lévõ termék vagy vagyoni értékû jog (pl. szerzõi
jogi védelem alatt álló mû) belföldi – azaz Magyarországon történõ – elõállítása és terjesztése a jogtu-
lajdonos és a belföldi gyártó (forgalmazó) között megkötött jogátruházási (licencia) szerzõdés alapján
történhet. A szerzõdéses gyakorlat és a szerzõi jogi terminológia ezeket a szerzõdéseket kiadói szerzõ-
désnek nevezi, mivel a vevõ arra szerez jogot, hogy a mûvet (terméket) meghatározott helyen, ideig és
példányszámban elõállítsa (sokszorosítsa) és – adásvétel útján vagy más módon – nyilvánosságra hoz-
za. Ez pedig tipikusan kiadás, illetve kiadói tevékenység, hiszen a gyártás és a forgalomba hozatal csak
kiadói jog birtokában lehetséges.  Mindebbõl következõen ilyen esetben a jogszabályok megkerülésé-
nek minõsül, illetve a törvények (Nkat., szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény) szellemével
ellentétes az, ha a kötelezett úgy próbál kibújni a kulturális járulékfizetési kötelezettség alól, hogy sa-
ját magát nem kiadónak, hanem csupán gyártónak és forgalmazónak tekinti. Az Nkat. melléklete a nap-
tárak, naptárblokkok esetében is azért a kiadót (és nem a gyártót vagy a forgalmazót) kötelezi kulturá-
lis járulékfizetésre, mert e termékkör esetében a kiadó az, akinek a személyében rendszerint egyesül-
nek ezek a tevékenységek.  

A kulturális járulék megfizetése szempontjából annak van még jelentõsége, illetve az lehet
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irányadó, hogy elsõ alkalommal mely cégnek (vagy személynek) és milyen vámtarifa besorolási szám
után keletkezett bevétele. Ha egy KN 4910 00 ** jelû termék esetében az importõr az, aki árbevételt re-
alizál, akkor neki kell a járulékot megfizetni. (Annak azonban nincs akadálya, hogy az importõr to-
vábbhárítsa az így keletkezett többletköltségeit a kiadó, illetve a forgalmazó felé.) Amennyiben pedig
a járulékköteles áru (mû) nem termékimport, hanem licenciaszerzõdésen (jogátruházáson) alapuló
belföldi elõállítás és kiadás útján jelenik meg a piacon, akkor a gyártó, illetve a kiadó az, aki a kulturá-
lis járulék megfizetésére kötelezett. Ez a logika is azt támasztja alá, hogy a fizetési kötelezettség fenn-
áll, mégpedig annál a természetes személynél, jogi személynél vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ gazdálkodó szervezetnél, aki (amely) az Nkat. fogalom-meghatározása szerint kiadónak minõ-
sül, azaz a mûvet sajátjaként birtokolja, megjelenteti, tehát a kiadói tevékenységet ténylegesen végzi.
(2.2/213/2002.)

RReekklláámmmmûûvveekk  ((ppll..  rreekklláámmggrraaffiikkáákk))  jjáárruulléékkmmeenntteessssééggee

Az Nkat. szerint a jogszabály alapján mûködõ mûvészeti zsûrik által minõsített képzõ-, ipar- és
fotómûvészeti alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá a szerzõ által értékesített, szerzõi
jogi védelem alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás. A szerzõi jogi védelem alatt álló alkotások körét
a szerzõi jogi törvény 1. §-ának (2) bekezdése határozza meg. Eszerint „Szerzõi jogi védelem alá tar-
tozik – függetlenül attól, hogy a törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a mûvészet min-
den alkotása.” A szerzõi jogi védelem nem függ semmilyen esztétikai, mennyiségi vagy minõségi jel-
lemzõtõl, csupán attól, hogy a mû rendelkezik-e egyéni, eredeti jelleggel, avagy sem. Ebbõl az követ-
kezik, hogy a reklámtervezéssel létrehozott munkák, reklámanyagok abban az esetben minõsülnek
szerzõi mûveknek, ha azok tartalma (vagy annak jelentõs része) az irodalom, a tudomány vagy a mû-
vészet fogalmi körébe vonható, továbbá egyéni, eredeti jelleggel bírnak. Amennyiben ezek a feltételek
fennállnak, úgy e termékek elsõ, az elõállító által történõ értékesítése mentes a kulturális járulék meg-
fizetése alól.

Az általános szabályok szerint ugyanakkor „Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló”
termékkör értékesítésekor a kulturális járulék fizetésére az kötelezett, aki kiadónak minõsül és akinek
a 4911 10** jelû vámtarifaszámnak (BTO 2222 12 00 00) megfelelõ ITJ számra kiállított számlája
alapján árbevétele keletkezik. A kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonlók vonatkozásában
pedig kiadónak minõsül, aki kiadói tevékenységet saját terméke vagy szolgáltatása reklámozására
közvetlenül, megrendelés alapján végzi. Vitás esetben a kiadó az, akit e minõségében az impresszum-
ban feltüntettek, ennek hiányában aki a kiadói tevékenységet (a reklámanyag elõállításának teljes fo-
lyamatát) az esetleges közremûködõkkel, alvállalkozókkal együtt lebonyolította, illetve ténylegesen
ellátta. (2.2/186/2001.)

BBééllyyeegg  ééss  kkaattaallóógguuss  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

Az Nkat. szerint a kiadó (importáló) 1 százalék kulturális járulékot köteles fizetni a 9704 ** **
KN-csoportba tartozó nem forgalomra szánt vagy nem postatiszta bélyeg, levelezõlap, boríték és ha-
sonló filatéliai cikk után. A 2001. február 6-ától hatályos fizetési kötelezettségen az sem változtat,
hogy – feltételezhetõen nyomdahibából – az Nkat. mellékletében a 9701, 9704 és 9705-ös KN-cso-
portba sorolt termékköröknél a 9706 jelû termékkör (Száz évnél idõsebb régiség) BTO száma került
feltüntetésre tájékoztató adatként. A katalógusok is 2001-tõl kerültek be a járulékkörbe, mivel a koráb-
bi Nkat. melléklete nem tartalmazta, így nem is terhelte kulturális járulékkal a 22112060 BTO-jelû ter-
mékkört (Egyéb nyomtatott kiadványok). Kétségtelen tény, hogy a Magyar Posta- és Illetékbélyeg Ka-
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talógus ebbe és nem a járulékköteles 22112020-tól a 22112050-ig terjedõ termékkörbe tartozott. A ha-
tályos Nkat. ezzel szemben a teljes 4901 99 ** KN-számú termékkört (Könyv, brosúra, röpirat és ha-
sonló nyomtatvány) vonja be a járulékkörbe, a tankönyvek kivételével. Abból tehát, hogy a korábban
„Egyéb nyomtatott kiadványokként” jelölt termékkörnek a KN-ben nincs külön megfelelõje és az
Nkat.-ban sem szerepel kivételként, az következik, hogy az ide tartozó kiadványok (címjegyzékek,
névsorok stb.) 2001. február 6-ától járulékkötelesnek minõsülnek. (2.2/147/2001.)

AAzz  üüvveeggbbõõll  kkéésszzüülltt  tteerrmméékkeekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

E termékkör a régi Nkat. szerint az alábbiak szerint minõsült járulékkötelesnek: „BTO: 261313
00 00-ból Asztali, konyhai, irodai, lakberendezési üvegtermék (ivópohár kivételével)   3 %   Gyártó
(importáló)”. Ez a besorolás kétféle szûkítést tartalmaz. A jogalkotó egyrészt nem a teljes, „2613 Öb-
lösüvegek” gyûjtõkategória alá tartozó termékkört kívánta járulékoltatni, hanem csak a „261313” jel-
zõszám alá esõ termékek meghatározott csoportját. Ebbõl következõen nem képezett járulékalapot pl.
a „261312 „Ivópohár” vagy a „261314 Üvegbetét vákuumedényekhez” jelû termékkör. Másrészt a tör-
vény deklaráltan is kivonta a járulékkörbõl az ivópoharakat. A hatályos Nkat. szerint járulékköteles a
„7013 ** ** Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru
(nem díszített ivópohár és üvegedény kivételével)”. A Besorolási segédlet ezt a kört részletezi a nyolc-
számjegyû vámtarifaszámok szerint, döntõen a korábbi, BTO szerinti besorolásnak megfelelõen. Az
egyetlen lényeges különbség: az új szabályozás a díszített ivópoharat is járulékoltatja, míg korábban az
ivópohár – a megmunkálástól függetlenül – kívül esett a járulékkörön. Az Nkat. elõírásaiból és a Be-
sorolási segédlet alapját képezõ Kereskedelmi Vámtarifa Szabályzatból az a következtetés szûrhetõ le,
hogy a járulékfizetési kötelezettség – a korábbi és a hatályos szabályozás szerint – az üvegáruk megha-
tározott körére, vagyis az Nkat.-ban illetve a segédletben konkrétan nevesített árufajtákra, árufélesé-
gekre terjedt, illetve terjed ki. Az eltérés az, hogy 2001. február 6-áig valamennyi ivópohár járulék-
mentes volt, ezt követõen viszont csak a nem díszített ivópoharak esnek kívül a járulékkörön.
(2.2/261/2001.)

BBéérrmmuunnkkáábbaann  ggyyáárrttootttt  tteerrmméékk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkffiizzeettééssee

A kulturális járulék alapja az Nkat. melléklete szerinti kulturális járulékköteles termékek és
szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele. Ebbõl
következõen kulturális járulékfizetési kötelezettsége annak a természetes személynek, jogi személy-
nek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetnek van, aki az Nkat. mellékleté-
ben felsorolt terméket gyártja, kiadja vagy importálja, szolgáltatást nyújtja vagy építményt kivitelezi,
és ebbõl árbevétele keletkezik. Azt, hogy kit kell érteni gyártó alatt, az Nkat. 9/A. §-ának 3. pontja ha-
tározza meg. Eszerint gyártó: a termék és a félkésztermék elõállítója. A definíció tehát nem tesz kü-
lönbséget, illetve nem határolja el egymástól a saját gyártást és a bérmunkában történõ elõállítást.

A kulturális járulék megfizetése szempontjából továbbá annak van jelentõsége, illetve az lehet
irányadó, hogy elsõ alkalommal mely cégnek (vagy személynek) és milyen vámtarifa besorolási szám
után keletkezett bevétele. Ha egy járulékkörbe vont termék esetében a bérmunkát végzõ személy
– mint a termék tényleges elõállítója (gyártója) – az, aki árbevételt realizál, akkor neki kell a járulékot
megfizetni. Annak azonban nincs akadálya, hogy a bérmunkát végzõ személy továbbhárítsa az így ke-
letkezett többletköltségeit a megrendelõ felé. (2.2/93/2003.)
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MMuullttiiffuunnkkcciioonnáálliiss  bbeerreennddeezzéésseekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkáánnaakk  mmeeggáállllaappííttáássaa  

A 9009 ** ** vámtarifaszám alá tartozó „Optikai rendszerû vagy kontaktfénymásoló és hõmá-
soló készülék” elnevezésû termékkör kulturális járulékfizetési kötelezettségének megállapításánál
döntõ tényezõ, hogy a járulékköteles terméket importáló és/vagy elõállító kötelezett az általa kiállított
okmányokon, dokumentumokon milyen vámtarifaszámot tüntet fel. A konkrét esetben a probléma
gyökere az, hogy az ún. multifunkcionális (másolásra, nyomtatásra, szkennelésre és fax küldésére egy-
aránt alkalmas) berendezéseket az eltérõ feladatok alapján több BTO ill. az annak megfelelõ vámtari-
faszám alá lehet besorolni. Ezzel összefüggésben figyelmet érdemel az áruk vámtarifa-osztályozásá-
hoz adott általános irányelvek (a 64/1995 (XI.24.) IKM-PM együttes rendelet 1.sz. melléklete) 3. Sza-
bálya, amely szerint, ha egy árut egyszerre két vagy több tarifaszám alá lehetne besorolni, akkor azt kell
elõnyben részesíteni, amelyik az általánosabb meghatározást tartalmazza, illetve ha ez a szabály nem
alkalmas a besorolásra, akkor a szóba jöhetõ utolsó vámtarifaszám alá kell besorolni. Az általános
irányelveken túl az egyes áruosztályoknál a besorolást meghatározó megállapításokat is figyelembe
kell venni. Így a XVI. Áruosztály /idetartoznak a gépek és mechanikus berendezések is/ (3) pontja alatt
az a megjegyzés található, mely szerint „… azt a gépet, amely felépítése szerint két vagy több külön-
bözõ tevékenység kifejtésére alkalmas, úgy kell osztályozni, mintha kizárólag a fõ mûvelet (célmûve-
let) ellátására alkalmas gép lenne.” Az irányelvek 4. Szabálya szerint pedig azt az árut, amely az elõzõ
szabályok szerint nem lehet osztályozni, a hozzá legjobban hasonlító árura vonatkozó vámtarifaszám
alá kell osztályozni. Mindazonáltal egy adott termék meghatározott vámtarifaszám alá történõ besoro-
lásának helyességérõl a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nem jogosult állást foglalni. Eb-
ben a kérdésben a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának Vámigazgatóságához (1095
Budapest, Mester u. 7.) lehet fordulni állásfoglalásért. (2.2/368/2002.)

Szolgáltatások kulturális járuléka

RRááddiióóss  ééss  tteelleevvíízziióóss  sszzoollggáállttaattááss  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

A 2001. február 6-áig hatályos, régi Nkat. szerint járulékfizetésre kötelezettnek minõsültek az
„SZJ 191 Kulturális szolgáltatás, szórakoztatás” körébe vont tevékenységek, így a 1914 jelû rádiós és
televíziós szolgáltatás. A régi Nkat. a korábbi Szolgáltatások Jegyzéke szerinti besorolásokat tartal-
mazta, miközben a rádiós és televíziós szolgáltatás besorolási száma 1999. január 1-jétõl SZJ 92.20.1.
A kulturális járulékfizetést ugyanakkor nem a számlákon feltüntetett – új – SZJ számok alapozzák
meg, hanem a ténylegesen végzett tevékenység. Ha tehát egy termék vagy szolgáltatás az Nkat. mel-
lékletében járulékkötelesnek minõsül és nem áll fenn valamely mentességi ok, úgy a kötelezettnek – a
kódszámok változásaitól függetlenül – meg kell fizetni a kulturális járulékot. A kulturális járulékfize-
tési kötelezettség továbbá független a szervezeti formától, illetve a tevékenység közhasznú mivoltától,
így nincs jelentõsége annak, hogy a társaság kht.-ból kft.-vé alakult át. (2.2/119/2001.)

HHiirrddeettééssii  tteevvéékkeennyysséégg  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

A járulékalap megállapítása során az Nkat. 5. § (4) bekezdésnek megfelelõen az 1999. január 1-
jét megelõzõen az SZJ 143 szám, 1999. január 1-jétõl az SZJ 74.4 alá tartozó tevékenységbõl szárma-
zó árbevételt csökkenti a számlával igazolt – az Nkat. szerint járulékköteles – ugyanilyen SZJ szám alá
tartozó igénybe vett szolgáltatás ellenértékekként kifizetett összeg. A korrekciós tétel figyelembevéte-
le az adott idõszakra vonatkozóan a könyvvezetés módjától függõen (az árbevétel figyelembevételé-
hez hasonlóan) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szabályainak megfelelõen egyszeres könyv-
vitelt vezetõk esetében pénzforgalmi szemléletben, kettõs könyvvitelt vezetõk esetében a teljesítéshez
kötötten történhet.
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Ennek megfelelõen a kettõs könyvvitelt vezetõ járulékfizetésre kötelezettek esetében a csök-
kentõ tétel az adott idõszakban – a pénzügyi rendezéstõl függetlenül – akkor vehetõ figyelembe, ha a
szolgáltatás teljesítése az adott idõszakban megtörtént. Az Nkat. nem rendelkezik sem a járulék vissza-
fizetésének, sem a járulékalapot csökkentõ tétel göngyölítésének lehetõségérõl. Ebbõl következõen
egy adott bevallási idõszakban a járulékalap megállapításakor csökkentõ tétel kizárólag az adott idõ-
szakban figyelembe vehetõ árbevétel összegéig lehetséges. A járulék alapja, illetve a bevallott járulék
összege nem lehet negatív. (2.2/172/2001.)

KKuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkffiizzeettééss  sszzoollggáállttaattáássookk  ttoovváábbbbéérrttéékkeessííttééssee  eesseettéénn

Az Nkat. 5/A. §-ának (1) bekezdése szerint a kulturális járulék alapja az Nkat. melléklete szerin-
ti kulturális járulékköteles termékek és szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az
üzleti évben elszámolt árbevétele. Ebbõl következõen kulturális járulékfizetési kötelezettsége annak a
természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szer-
vezetnek van, aki az Nkat. mellékletében felsorolt terméket elõállítja, szolgáltatást nyújtja vagy épít-
ményt kivitelezi, és ebbõl árbevétele keletkezik. A halmozódások elkerülése érdekében a termék to-
vábbértékesítése, a szolgáltatás továbbközvetítése esetén a viszonteladónak (közvetítõnek) nem a tel-
jes árbevétel után, hanem az eladott áruk, illetve szolgáltatások beszerzési értékével csökkentett bevé-
tel után kell megfizetni a kulturális járulékot. Mindez összhangban van azzal a jogalkotói szándékkal,
hogy egy terméket, illetve szolgáltatást csak egyszer terhelhet járulékfizetési kötelezettség.
(2.2130/2001.)

KKöözzsszzoollggáállaattii  mmûûssoorrkkéésszzííttééss  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

2001. február 6-ától az Nkat. mellékletében differenciált módon került megállapításra a mûsor-
szolgáltatás kulturális járuléka. Az országos kereskedelmi rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás járulék-
kulcsa 2 százalék, a regionális (körzeti) rádió-, televíziómûsor-szolgáltatásé 1 százalék lett, míg a köz-
szolgálati rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás, a közmûsorszolgáltatás és a helyi mûsorszolgáltatás to-
vábbra is mentes a járulékfizetés alól. Ezt a járulékot az a szolgáltató köteles megfizetni, aki az SZJ
92.20.1 szám alá tartozó tevékenységet, vagyis – élõ vagy rögzített – rádió- és tévéprogramok készíté-
sét és adását végzi, függetlenül a mûsor jellegétõl (hírmûsor, irodalmi mû, sportközvetítés, szórakoz-
tatás, oktatás stb.). A mûsorsugárzás, a mûsorszórás, valamint a reklám, propaganda, hirdetés és a film-
gyártás nem sorolható ide, ezzel szemben ide tartozik azoknak az alvállalkozóknak (beszállítóknak) a
szolgáltatása, akik az országos és a körzeti mûsorszolgáltatók számára készítenek rádió- és tévémûso-
rokat. Mindebbõl az következik, hogy a közszolgálati mûsorokat közszolgálati mûsorszolgáltató, illet-
ve közmûsorszolgáltató számára gyártó alvállalkozók árbevétele után nem keletkezik járulékfizetési
kötelezettség. A közszolgálati mûsorszám, a közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsorszolgáltató
fogalmát a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. §-ának értelmezõ rendelkezé-
sei határozzák meg. (2.2/161/2002.)

SSzzáállllooddaaii  vviiddeeoovveettííttééss  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa

Az Nkat. melléklete szerint a szolgáltatónak 2 százalék kulturális járulékot kell fizetnie a film-
és videovetítésbõl származó nettó árbevétele után. Általános szállodai (vendégszobai) videovetítés
esetén pedig vendégnaponként 100 Ft (2001. február 6-áig 40 Ft), minden más esetben 200 Ft (2001.
február 6-áig 100 Ft) fizetendõ naponta. 2001. február 6-ától hatályos új szabály szerint a tételesen
nyilvántartott szállodai (vendégszobai) videofilm-mûsor szolgáltatás esetén igénybevételenként 140
Ft-ot kell fizetni. A kulturális járulékot azoknak kell megfizetni, akiknek árbevétele keletkezik az Nkat.
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mellékletében feltüntetett SZJ szerinti szolgáltatásnyújtások alapján. Ennek megfelelõen a filmeket
biztosító vállalkozó – feltételezhetõen – film-, videoterjesztés (SZJ 92.12.1) után, míg a szálloda a fent
ismertetett összegû kulturális járulékot köteles megfizetni. (2.2/128/2002.)

SSzzoollggáállttaattááss  SSZZJJ  sszzáámm  aalláá  ttöörrttéénnõõ  bbeessoorroolláássaa  

A kulturális járulék fizetési kötelezettség megállapításánál döntõ tényezõ, hogy a járulékköteles
tevékenységet végzõ kötelezett az általa kiállított számlán milyen SZJ számot tüntet fel. Mindazonál-
tal egy adott tevékenység SZJ szám alá történõ besorolásának helyességérõl a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma nem jogosult állást foglalni. A Szolgáltatások Jegyzékét – a statisztikáról szó-
ló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) adja ki. A Szolgáltatások Jegyzéke alkalmazásához a KSH által ki-
adott módszertani útmutató besorolására, azonosításra vonatkozó leírása szerint:

– a szolgáltatás besorolási számának megállapítása a szolgáltatást végzõ feladata (önbesorolás),
– amennyiben a szolgáltatás a jegyzék, az útmutatás és a jegyzékhez fûzött tartalmi meghatáro-

zás alapján egyik csoporttal sem azonosítható, akkor a KSH-hoz lehet állásfoglalásért fordulni. Az ál-
lásfoglalás iránti kérelmet írásban, a szolgáltatás fõbb jellemzõinek rövid ismertetésével kell megkül-
deni a KSH Információs osztályára. 

A fentiekbõl is következõen a kereskedelmi televízió és a televízió „beszállítói” közé beiktatott
leányvállalat nem jogosult olyan körlevél kibocsátására, amelyben – egyoldalúan – az általa megjelölt
SZJ szám alkalmazására hívja fel a beszállítókat, az általuk ténylegesen elvégzett munka jellegétõl
függetlenül. (2.2/311/2002.)

Építmények kulturális járuléka 

ÉÉppííttmméénnyyeekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa  aallvváállllaallkkoozzóó  iiggéénnyybbeevvéétteellee  eesseettéénn

A járulék megfizetésére az építmény kivitelezõje kötelezett. Az Nkat. alkalmazásában kivite-
lezõ: az építmény létrehozására - az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerint - jogosult természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja sze-
rinti gazdálkodó szervezet. Ebbõl következõen, a kulturális járulék megállapítására és megfizetésére
az köteles, aki az Nkat. mellékletében foglalt építmények kivitelezése után, az ezeknek megfelelõ
ÉJ szám szerinti (vég)számlát kibocsátja az építtetõ (beruházó) felé. (2.2/155/2001.)

AAzz  ééppíítttteettõõ  ééss  aa  kkiivviitteelleezzõõ  eellhhaattáárroolláássaa

Az Nkat. 2001. február 6-ától hatályos módosítása szerint a kulturális járulék alapja – az Nkat.
mellékletében felsorolt – épületek és egyéb építmények kivitelezése esetén a mindenkori éves költség-
vetési törvényben az elõminõsítési eljárási értékhatár 50 százalékát, azaz 120 millió forintot elérõ vagy
meghaladó összértékû építmények létrehozásának bekerülési költsége. Járulékfizetési szempontból
bekerülési költségnek minõsülnek az építmény megvalósításának (megépítésének) anyagköltségei és
munkadíja. A járulékkörbe vont építmények és a fizetésre kötelezettek körét az Nkat. mellékletének
III. része határozza meg. Eszerint (fõszabályként) a járulék fizetésére kötelezett a kivitelezõ.

Ezt követõen került kiadásra a kivitelezõt terhelõ kulturális járulék alapjának megállapításáról
és megfizetésének módjáról szóló 10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet (R.), amely a címé-
ben is azt juttatja kifejezésre, hogy a kivitelezõt terheli a járulékfizetési kötelezettség. Az R. kibocsá-
tása ugyanakkor azért vált szükségessé, mert – az építmények megvalósításának, kivitelezésének sajá-
tosságaira tekintettel – bizonyos esetekben rendelkezni kellett az építtetõ feladatairól, kötelezettségei-
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rõl is. Ennek megfelelõen az építtetõ az építési-szerelési-kivitelezési szerzõdésben nyilatkozni köteles
a kivitelezõ felé, ha a tervezett építmény számviteli törvény szerinti bekerülési értéke a szerzõdéskö-
téskor eléri az Nkat.-ban rögzített értékhatárt (2002-ben 120 millió forintot). Az építtetõ tájékoztatási
kötelezettsége kiterjed arra az esetre is, ha a bekerülési költség a késõbbiekben beálló változás hatásá-
ra mégsem éri el, illetõleg, ha a szerzõdéskötéskor nem, de a késõbbiekben beálló változás hatására
mégis eléri vagy meghaladja a járulékköteles értékhatárt. Ezek a részletszabályok azt a célt szolgálják,
hogy mentesítsék a kivitelezõt a járulékfizetési kötelezettség alól azokban az esetekben, amikor a be-
kerülési értéket, illetve változását (csökkenését) nem õ, hanem az építtetõ határozza meg, pontosabban
az építtetõ van az ezen információk birtokában.

AZ Nkat. 5/B. §-ának (évközi) beiktatását az indokolta, hogy egyes, a megrendelõ-építtetõ-
kivitelezõ láncolatban a kulturális járulék megfizetése szempontjából releváns helyzeteket csak tör-
vénymódosítással lehetett rendezni. Itt került rögzítésre az a szabály, mely szerint az építtetõ (beruhá-
zó, megrendelõ) köteles a kivitelezõt írásban tájékoztatni arról, hogy a megvalósítandó építmény kul-
turális járulékköteles vagy nem. A kivitelezõ járulékfizetési kötelezettsége ezzel egyidejûleg keletke-
zik, illetõleg szûnik meg. Az írásbeli tájékoztatás elmulasztása esetén a járulékfizetési kötelezettség az
építtetõt terheli. Az építtetõ tájékoztatási kötelezettségének ugyanakkor nem feltétlenül kell külön
(önálló) írásos nyilatkozatot öltenie. A tájékoztatás megvalósul pl. a bekerülési árat tartalmazó meg-
rendelés elfogadásával (visszaigazolásával), vagy az építési (szerelési, kivitelezési) szerzõdések alá-
írásával egyaránt. Erre utal amúgy az R. 2. §-ának (1) bekezdése is, amely azt mondja ki, hogy az épít-
tetõ az építési szerzõdésben nyilatkozik a kivitelezõ felé az építmény bekerülési értékérõl.

A jogalkotói akarat is egyértelmû atekintetben, hogy a kulturális járulék megfizetésére elsõsor-
ban a kivitelezõ kötelezett, továbbá abban, hogy az építtetõ tájékoztatási kötelezettsége az elõminõsí-
tési eljárási értékhatár 50 százalékát el nem érõ, vagy akörül mozgó bekerülési érték pontosítását szol-
gálja. A 120 milliós összeghatárt általában (rendszeresen) meghaladó építési tevékenység esetében és
az építmény bekerülési értékét tartalmazó építési szerzõdés aláírásakor tehát indokolatlan, szükségte-
len és életszerûtlen az építtetõ külön tájékoztatási kötelezettségének a megkövetelése, ennek hiányá-
ban pedig a kivitelezõ mentesítése a kulturális járulékfizetési kötelezettség alól. (2.2/243/2002.)

ÉÉppííttmméénnyyeekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa  ttööbbbb  kkiivviitteelleezzõõ  eesseettéénn

Az Nkat. 5/A.-5/B. §-ából következõen az építmény bekerülési költségét, illetve az ebbõl faka-
dó kulturális járulékot építményenként kell számításba venni, függetlenül a kivitelezõk számától (pl.
alvállalkozók bevonása esetén). Amennyiben az építmény bekerülési költsége meghaladja a 120 mil-
lió forintot, az egyes kivitelezõk (vállalkozók) a teljes bekerülési költség rájuk esõ részének arányában
kötelesek a kulturális járulékot megfizetni. Ebben az esetben az egyes kivitelezõre esõ költséghányad
minden további nélkül alatta maradhat a teljes építményre vonatkozó 120 milliós összeghatárnak. Az
egyes kivitelezõi részarányok meghatározásának nincs külön jelentõsége: a lényeg az adott építmény
bekerülési költségének 120 milliós értékhatára, amirõl az építtetõnek kell nyilatkoznia a kivitelezõ fe-
lé. A kivitelezõk az építtetõvel kötött szerzõdésnek megfelelõen számlázzák az építmény megvalósítá-
sának költségeit. Az így számlázott (és a számviteli elõírások szerint az üzleti évben az értékesítés ár-
bevételeként elszámolt) összeg lesz a kulturális járulék alapja. (2.2/130/2002.) 

ÉÉppííttmméénnyyeekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa  22000011..  ffeebbrruuáárr  66--áátt  mmeeggeellõõzzõõeenn

Az Nkat. 2001. február 6-ától hatályos módosításának nincs visszaható hatálya. Ebbõl az követ-
kezik, hogy a törvény mellékletének III. részében meghatározott építmények után kizárólag a 2001.
február 6-át követõen megkötött kivitelezési szerzõdések esetén keletkezik kulturális járulékfizetési
kötelezettség. A járulékfizetési kötelezettség szempontjából pedig nem a kivitelezési munkák kezdete,
befejezése vagy határideje mérvadó, hanem a szerzõdéskötés idõpontja. (2.2/77/2003)
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MMeegghhaattáárroozzootttt  iippaarrii  ééppííttmméénnyyeekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttssééggee

Az Nkat. 2001. február 6-ától hatályos módosítása a járulékköteles építmények körét kiegészí-
tette különbözõ ÉJ szám alá tartozó épületekkel és egyéb építményekkel (III. fejezet). Az Nkat. új mel-
lékletének III. fejezete minden tekintetben az Építményjegyzékrõl szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH
Közlemény (ÉJ) besorolását és kategóriarendszerét veszi alapul. Ez azt jelenti, hogy a kulturális járu-
lékfizetési kötelezettség szempontjából az ÉJ vonatkozó négy számjegyû osztályozási rendszerének a
meghatározásait kell figyelembe venni, az ezekhez tartozó részletezésekkel és kivételekkel („Nem tar-
toznak ide:...”) együtt. Mindebbõl az is következik, hogy az üzemanyagtöltõ állomások – mint „az el-
sõsorban más célokra használt épületekben lévõ üzletek” – nem tartoznak az egyébként járulékköteles
„Nagy- és kiskereskedelmi épületek” körébe.

Az Nkat. mellékletének III. fejezete szerint kulturális járulékot kell fizetni az „Ipari épületek”
(ÉJ-1251) és a „Tárolók, silók és raktárak” (ÉJ-1252) kivitelezése után. Ugyanakkor nem terheli járu-
lékfizetési kötelezettség az ÉJ-230 fõsor alá tartozó „Komplex ipari létesítményeket”. Az ÉJ-1252-höz
fûzött magyarázat külön is kiemeli, hogy nem tartoznak ide „a nem épület jellegû komplex ipari léte-
sítmények (erõmûvek, finomítók stb.) (230)”. Nyilvánvaló tehát az elhatárolás a két kategória között:
az ÉJ-1251 alá az ipari termelés céljára használt fedett épületek (pl. gyárak, mûhelyek, vágóhidak, sör-
fõzdék, szerelõ üzemek stb.), míg az ÉJ-230 alá a nem épület jellegû komplex ipari létesítmények (erõ-
mûvek, finomítók stb.) tartoznak. Mindebbõl következik a jogalkotó szándéka is: ebbõl a körbõl kizá-
rólag az ÉJ-1251 alá tartozó ipari épületeket és az ÉJ-1252 alá tartozó tárolókat, silókat és raktárakat,
vagyis az épületjellegû ipari létesítményeket terheli kulturális járulékfizetési kötelezettség. Különbö-
zõ rendeltetésû és kategóriájú építmények (épületek) üzembe helyezésekor tehát a társaság akkor jár el
helyesen, ha az egyes létesítmények pénzügyi aktiválásakor az adott kategóriának megfelelõ, ÉJ sze-
rinti besorolást alkalmazza. (2.2/339/2002.)

TTáávvkköözzllééssii  hháállóózzaattookk,,  mmiinntt  ééppííttmméénnyyeekk  kkuullttuurráálliiss  jjáárruulléékkaa;;  
aa  jjáárruulléékkffiizzeettééssii  éérrttéékkhhaattáárr  mmeegghhaattáárroozzáássaa  aazz  ééppííttmméénnyy  bbõõvvííttééssee  eesseettéénn;;  
jjáárruulléékkkköötteelleess  ééppííttmméénnyy  ttoovváábbbbéérrttéékkeessííttééssee  

1. Az Nkat. és a kivitelezõt terhelõ kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésé-
nek módjáról szóló 10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet (R.) nem határozzák meg azt,
hogy távközlési hálózatok esetében mi minõsül egy építménynek, illetve mi alapján lehet építésügyi-
leg elhatárolni egy távközlési hálózat egyes részeit. Ebben a kérdésben ugyanakkor irányadóak az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) vonatkozó fogalommeg-
határozásai. Eszerint:

Építmény (az épület, mûtárgy gyûjtõfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anya-
gára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött mûszaki alkotás,
amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépí-
tésével jön létre.

Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek
együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés - jellemzõen tartózkodás - céljából.

Mûtárgy: mindazon építmény, ami nem minõsül épületnek és épületfunkciót jellemzõen nem
tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, mûsorszórás mûszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesz-
tett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas mûszaki alkotások).

A fentiekbõl az a következtetés szûrhetõ le, hogy az építmény – mint tágabb fogalom – magába
foglalja az „épület” és a távközlés, mûsorszórás tekintetében releváns „mûtárgy” fogalmát. Ami tehát
távközlési szempontból mûtárgynak minõsül, az az Étv. és az Nkat. fogalomrendszerében építmény.
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Mindezekre tekintettel elfogadható a hálózat felbontása funkcionális megközelítésben (országos ge-
rinchálózat, körzethálózatok, településen található hálózatok, átkérõ hálózat), bár számvitelileg csak
addig tekinthetõk az említett eszközök egy-egy eszköznek, amíg azokat nem bõvítik, amíg azokat nem
cserélik. Éppen ezért a funkcionálisan felbontott hálózaton belül külön-külön eszközként kell szere-
peltetni az egy-egy évben megvalósított (aktivált) hálózatrészeket.

2. Az R. 3. §-ának (2) bekezdése szerint az építési szerzõdés megkötését megelõzõen megvaló-
sított (létrehozott) építmény esetében kizárólag a bõvítésével, rendeltetésének, funkciójának megvál-
toztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggõ költségeket kell a járulékköteles
értékhatár megállapítása szempontjából számításba venni. Ez a szabály csak úgy értelmezhetõ, hogy
ha egy építmény bekerülési értéke a bõvítést követõen meghaladja a szerzõdéskötéskor hatályos költ-
ségvetési törvényben meghatározott elõminõsítési eljárási értékhatár 50 százalékát (2003-ban 120 mil-
lió forintot), akkor járulékfizetési kötelezettség keletkezik, függetlenül attól, hogy a bõvítés értéke el-
éri-e a 120 milliós határt vagy alatta marad annak. A kulturális járulékot ugyanakkor ebben az esetben
nem a teljes érték (a korábban létrehozott építmény + a bõvítés) után, hanem a bõvítés azon értéke után
kell megfizetni, amellyel a 120 millió forintot meghaladja. Tehát például egy 110 millió forint értékû,
2001. február 6-a elõtt megvalósított építmény 10 millió forintot meg nem haladó bõvítése esetén nem
keletkezik járulékfizetési kötelezettség, míg 20 milliós bõvítésnél (110 M + 20 M = 130 M) a 120 mil-
lió feletti rész, vagyis 10 millió után kell megfizetni a 0,2 százalék járulékot. 

Abban az esetben viszont, ha egy beruházás több évig tart, miközben az éves költségvetési tör-
vényekben meghatározott elõminõsítési eljárási értékhatár változik (az sem kizárt, hogy csökken), ak-
kor – akár növekszik, akár csökken a késõbbiekben az értékhatár – a kulturális járulék megfizetése
szempontjából az építési szerzõdés megkötésének évében hatályos költségvetési törvényben rögzített
elõminõsítési eljárási értékhatár az irányadó.

3. További kérdés, hogy ha egy vállalkozás járulékköteles építményt hoz létre, amit továbbérté-
kesít, vagyis a könyveiben beruházásként nem aktiválja, akkor ez a vállalkozás építtetõnek minõsül-e
járulékfizetési szempontból?

A kivitelezõ fogalmát az Nkat. 9/A. §-ának 6. pontja, valamint az építõipari kivitelezési, vala-
mint a felelõs mûszaki vezetõi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési
naplóról az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet pontosan definiálja. Ez utóbbi sze-
rint kivitelezõ: az építõipari kivitelezési tevékenység gyakorlására - jogszabályban meghatározottak
szerint - jogosult természetes vagy jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazda-
sági társaság.  Az építtetõ fogalmát ugyancsak ez a rendelet határozza meg a következõképpen: min-
den olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság, aki (amely) az
építmény megterveztetését, kivitelezését megrendeli és rendelkezik a kivitelezés megkezdéséhez
szükséges engedélyekkel. Az Nkat. és az R. rendelkezései alapján építmények kivitelezése esetén – fõ-
szabályként – a kivitelezõ köteles megfizetni a kulturális járulékot. Az Nkat. pontosan meghatározza
azokat a kivételes eseteket, amikor a járulékfizetés nem a kivitelezõt, hanem az építtetõt terheli [5/B. §
(1), (4) és (5) bekezdése]. 

Mindezekbõl következõen, a fenti szabályok alapján kell meghatározni azt, hogy ki (mely gaz-
dálkodó szervezet) köteles megfizetni a kulturális járulékot, nem pedig aszerint, hogy az adott vállal-
kozás továbbértékesítette-e az építményt, illetve azt a könyveiben beruházásként aktiválta-e vagy sem.
(2.2/112/2003.)

dr. Kiss Zoltán

*Az állásfoglalást az ADÓ Pénzügyi és Adóirányítási Szaklap 2003/14-15. számából vettük át. (A szerk.)
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