SAJTÓREGGELI – 2013. OKTÓBER 1.
I.
1.

A Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap együttműködése

Az Ötöslottó szerencsejáték játékadója

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása következtében
2010. január 1-jétől az Alap fő bevételi forrása az Ötöslottó szerencsejáték
játékadójának a 90%-a lett. A jogszabályi változások ezzel párhuzamosan a
vállalkozások adó és adminisztrációs kötelezettségeinek csökkentése jegyében a
kulturális járulékot, mint adónemet 2009. december 31-i hatállyal megszüntették.
Az említett törvény 4. § (1) bekezdése alapján az Alap további bevételi forrásai:
 a kulturális adó teljes összege;
 központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök;
 a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes
személyek befizetései;
 költségvetési támogatás;
 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján felajánlott személyi
jövedelemadó meghatározott része;
 a szerzői jogról szóló törvény alapján a közös jogkezelő szervezetektől származó
befizetések;
 egyéb bevételek, ideértve a kezelő szerv által beszedett nevezési díj bevételt is.
A játékadó nem statikus bevétel, szezonális ingadozást mutat. Alakulására hatással van a
magánszemélyek szórakozásra, kikapcsolódásra, ezen belül szerencsejátékokra
fordítható forrásaiknak az alakulása. Illetve a nyereményalap halmozódása, azaz ha több
héten keresztül nincs telitalálat, a nyereményalap halmozódik, növekszik az Ötöslottót
vásárlók játékkedve, így az eredeti előirányzatnál több jut a Nemzeti Kulturális Alapnak.
Az Alap törvényének 6. §-a alapján az állami adóhatóság megbízásából a Magyar
Államkincstár a befolyt Ötöslottó szerencsejáték játékadó összegének 90 százalékát
havonta átutalja az Alap számlája javára.
adatok ezer Ft-ban
Ötöslottó szerencsejáték játékadójának NKA-t megillető részének alakulása
2010
9.290,7
2011
10.825,5
2012
11.657,6
2013
11.000,0*
Összesen:
42.773,8*
* Tervezett adatok.

2.

A Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap együttműködésének
részletei

A Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap közös médiakampányt indít 2013.
október 1-jén az Alap fennállásának 20. évfordulója alkalmából.








A kampány időtartama: 2013. október 1-től 2013. október 15-ig
Célcsoport: Magyarország teljes lakossága
A Szerencsejáték Zrt. által biztosított médiafelületek:
o Közterületi felületek: 467 db óriásplakát országszerte
o Rádió felületek: 47 db (25 mp) spot a Class FM-en
A Szerencsejáték Zrt. a kész óriásplakátterveket és a rádió spotot térítés
mentesen az NKA Igazgatósága számára biztosítja további felhasználás céljából
(pl. az NKA portálján való közzététel érdekében).
A kampány minden elemével kapcsolatos kiadási költségek a Szerencsejáték Zrt.t terhelik.

Az országszerte megjelenő óriásplakátok, és a rádió spot teljes anyag megtalálható az
NKA portálján, illetve jelen sajtóanyaghoz mellékelve.
II.

„20 éves az NKA” programsorozat

A Nemzeti Kulturális Alap az idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A hazai és
határon túli magyar kultúrafinanszírozás meghatározó intézményének méltó
megünneplése kiemelt cél. A jubileumi alkalomból számos program előkészítését és
lebonyolítását terveztük az idei évre.
1.

Országos előadás-sorozat

A Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadás-sorozatot
indítottunk. Rendezvényeiken olyan témákról tartottunk tájékoztató előadásokat,
amelyek pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen
beszámoltunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő
jogszabályváltozásokról, tájékoztatást adtunk a regisztrációs eljárás, illetve az online
pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdésekre a helyszínen
válaszoltunk, vagy esetleges problémákra megoldást kerestünk.
Az előadás-sorozat állomásai:
Június
 XIII. Pécsi Országos Színházi Találkozó – 2013. június 14.
 VII. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál (Szolnok), 2013. június 19.
 Hegyalja Fesztivál (Tokaj), 2013. június 27.
Július
 21. Volt Fesztivál (Sopron), 2013. július 3.
 IX. Shakespeare Fesztivál (Gyula), 2013. július 12.
 XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusnádfürdő – 2013. július
27.
 Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs), 2013. július 30.

Augusztus
 IV. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál – 2013. augusztus 15.
 Tranzit – Fesztivál a Határon 2013, Kőszeg – 2013. augusztus 24.
 Hajós Városi Könyvtár – 2013. augusztus 31.
Szeptember
 Diákcsemege Fesztivál (Debrecen), 2013. szeptember 1.
 Vidéki Színházak Fesztiválja, Budapest, Thália Színház - 2013. szeptember 10.
2.

Nemzetközi konferencia

2013. október 18-án nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten, a magyar
parlament felsőházi termében. A konferenciára olyan intézmények vezetőit hívtuk meg,
amelyek
a
Nemzeti
Kulturális
Alaphoz
hasonlóan
működnek,
illetve
kultúrafinanszírozással foglalkoznak. A konferencia célja, hogy a meghívott intézmények
kölcsönösen jobban megismerjék egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát.
A konferencia témája:
A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata
Helyszín:
Parlament, Felsőházi Terem (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.)
Időpont:
2013. október 18., péntek
A konferencia fővédnöke:
Áder János
Magyarország köztársasági elnöke
Köszöntőt mond:
Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke
A konferenciát megnyitja:
L. Simon László
az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke,
a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, a konferencia levezető elnöke
A konferencia programja:
10.15–10.45 L. Simon László alelnök,
Nemzeti Kulturális Alap (Magyarország)
A Nemzeti Kulturális Alap szerepe a magyar kultúrafinanszírozásban: húsz év
tapasztalatai
10.45–11.15 Elizabeta Kancheska-Milevska miniszter,
Kulturális Minisztérium (Macedónia)
A kultúrafinanszírozás gyakorlata Macedóniában
11.15–11.45 Richard Russell igazgató,
Angol Művészeti Tanács (Nagy-Britannia)
Művészet és kultúra mindenkinek

11.45–12.15 Kávészünet
12.15–12.45 Eivind Falk igazgató,
Szellemi Kulturális Örökség Központja (Norvégia)
Kulturális tevékenységeink finanszírozása
12.45–13.15 Olavi Laido elnök,
Észtország Kulturális Alapítványa (Észtország)
Észtország kulturális tőkéje
13.15–14.30 Ebéd
14.30–15.00 Gerhard Kowar igazgató,
Kulturkontakt Austria (Ausztria)
Ez nem a pénzről szól, hanem a változásról!
15.00–15.30 Julia Georgieva főtanácsadó,
Nemzeti Kultúra Alap (Bulgária)
Kultúrafinanszírozás Bulgáriában, a bolgár Kultúra Alap szerepe
15.30–16.00 Dea Vidovic igazgató,
Új Kultúra Alapítvány (Horvátország)
A művészetek és a kultúra finanszírozásának logikája Horvátországban
16.00–16.30 Zárszó
A konferencia nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolás biztosításával.
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb
2013. október 14-ig a konferencia@nka.hu
címen vagy a 1/327-4414-es telefonszámon szíveskedjék jelezni.
A megadott határidőt követően nincs mód a jelentkezés elfogadására!
Fontos információk:
A konferencia helyszíne a Parlament Felsőházi terme.
Az épületbe a belépés a VII. kapun keresztül, 8.30 és 10.00 óra között lehetséges.
Belépés csak előzetes regisztrációval!
Partnerünk:
Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága
Támogatóink:

3.

Jubileumi gálaest

A konferenciát megelőző este, 2013. október 17-én 19 órai kezdettel zártkörű jubileumi
gálaestet szervezünk a Művészetek Palotájában, amelyre meghívást kapnak a magyar
kulturális kormányzat képviselői, a kulturális szakmai szervezetek vezetői, az NKA
életében meghatározó szerepet betöltő személyek, illetve a nemzetközi konferencia
meghívottai.
Belépés csak előzetes regisztrációval, és névre szóló meghívóval lehetséges.
4.

Jubileumi kötet – 20 év, 20 interjú
A kultúra szolgálatában – 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap

A Nemzeti Kulturális Alap létrehozásának 20. évfordulója alkalmából jubileumi kötetet
jelentetünk meg A kultúra szolgálatában – 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap címmel.
A kötet előszavát Áder János köztársasági elnök jegyzi.
A könyv az elmúlt 20 évet húsz beszélgetésben, a beszélgetésekhez kapcsolódó
illusztrációkkal – fotókkal, infografikákkal –, az NKA jelentősebb programjait és a
szervezet működését bemutató írásokkal eleveníti fel. A jubileumi kötetben megszólalnak
az Alap jelenlegi és volt elnökei, az Igazgatóság vezetői, valamint az NKA életében
meghatározó szerepet betöltő személyekkel.
A kötet végén külön fejezetben soroljuk fel mindazokat, akik az elmúlt 20 évben
bármilyen tisztséget betöltöttek az NKA-ban.
A 200 oldalas kötet 2013. október 18-án, a nemzetközi konferencia napján jelenik meg.
Elérhetőségeink
Nemzeti Kulturális Alap
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.,
Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82.
t: (+36-1) 327-4300
f: (+36-1) 327-4470
e: igazgatosag@nka.hu
Nemzetközi konferencia:
konferencia@nka.hu
(+36-1) 327-4414
Budapest, 2013. október 1.
NKA Igazgatósága

