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ÖSSZEFOGLALÓ
A nemzeti értékekként számon tartott, a szellemi kulturális örökség részét képező népi
iparművészetnek, a hagyományos népi kézműves mesterségeknek és a termékeket előállító
alkotóknak állami szintű megbecsülése és jogszabályi védelme.
Az előterjesztés a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV. 28.)
Korm. rendelet módosításaként került először megfogalmazásra, de a módosítások a hatályos Korm.
rendelet minden szakaszát érintik, s ez indokolttá tette, hogy – a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) javaslatára – új korm. rendelet kiadására kerüljön sor. A tervezettel biztosítottá
válik, hogy a "Népi Iparművész" minősítő cím igazolásáról szóló hatósági igazolvány kiállítása, a
népi iparművészeti alkotások minősítésével (zsűrizésével) kapcsolatos eljárás – a kialakult
jogalkalmazási gyakorlatnak megfelelően – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseivel összhangba
kerüljön. Ehhez kapcsolódóan szükséges megteremteni a korm. rendeletben az igazolvány
kiadásához szükséges jogosultságot és adattartalmat.
A korm. rendelet a Ket. 12. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik a Ket.
alkalmazásáról, ugyanakkor – élve a Ket. 28/B. § (3) bekezdésében foglaltakkal – kizárja az
elektronikus kapcsolattartást. Ez utóbbit az indokolja, hogy bár az eljárások többségében a
benyújtandó iparművészeti alkotások természete önmagában kizárja az elektronikus
kapcsolattartást, kivételes esetekben fordul elő, hogy fotókkal pótolják a helyhez kötöttség miatt
fizikai valóságában benyújtásra alkalmatlan alkotásokat (ilyen lehet pl. egy nagy terjedelmű
bútorzat, egy kapu, vagy egy ház oromzatának faragványa).
A hatósági igazolvány kiadását több szempont is indokolja. Egyrészt az igazolvány az adózási
előnyökre való jogosultságot bizonyítja, s a Ket. értelmében a hatósági igazolvány önmagában
elegendő e jogok igazolására. Fontos szempont az is, hogy a népi iparművész gyakran résztvevője
vásároknak, mesterség bemutatóknak, olyan alkalmaknak, ahol a zsűrizett, minősített portékáit,
mint népi iparművész árusíthatja. Ezek a rendezvények az esetek többségében kisvárosokban,
falvakban, lakott településektől távol eső kiránduló helyeken, néprajzi szempontból értékes
tájegységeken valósulnak meg. Ilyen körülmények között a népművészeti termékeket árusító népi
iparművész a hatósági igazolványával tudja igazolni a minősített népi kézművesekhez való
tartozását. Nem elhanyagolható továbbá az sem, hogy ezen magas művészi tevékenység
elismerésére szolgáló cím elnyerése ezáltal az igazolvány által válik kézzelfoghatóvá és
igazolhatóvá a mesterek számára.
A hatósági igazolvány kiadásához azonban elengedhetetlen azon adatok körének meghatározása,
amelyeket az igazolvány tartalmaz, s amelyeket ez okból a hatóság kezel. A „népi iparművész” cím
megszerzésére irányuló eljárás az ügyfél kérelmére indul. Célja, hogy az ügyfél hosszú időn át,
folyamatosan, magas művészi színvonalon, a népi kultúra fenntartása szempontjából kiemelkedő
tevékenység folytatásával elismerést vívjon ki. A „népi iparművész” cím szakmabeli elismerést,
rangot jelent, amely csak az érintett kezdeményezésére, az általa készített termékek megfelelő
számú és minőségű zsűriztetését követően kezdeményezhető. A termékzsűriztetés azonban nem von
maga után a készítőre nézve kényszert, hogy a címet meg kell szereznie – ezt a készítő belső
motivációja, szakmai elhivatottsága alapján maga dönti el, személyes, szakmai presztízs lehet az
ösztönző erő; ennek megfelelően az eljárás során az adatszolgáltatás önkéntes. Ezért az érintett
kérelmére indult eljárásokra vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembevételével, és a Ket. 85. §
(1)-(2) bekezdésében biztosított lehetőség szerint került megfogalmazásra a hatósági igazolványban
megjelenítendő adattartalom.
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Melléklet az OK-12999/2010. sz. kormány-előterjesztéshez
/2010. (...) Korm. rendelet
a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében és a
40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokat a kultúráért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a Hagyományok Háza útján látja el.
2. § (1) A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatok a következők:
a) a népi iparművészeti alkotások minősítése (zsűrizése);
b) a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozása;
c) A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak, mint országos szakmúzeumnak a fenntartása,
állománygyarapítása;
d) az országos népi iparművészeti pályázatok kiírása, a pályamunkák minősítése (zsűrizése), a
pályamunkákból készült kiállítások rendezése;
e) a magyar népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi
kapcsolatok kialakítása és ápolása.
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontban, és a 3. §-ban szabályozott eljárásokban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alkalmazandók
azzal, hogy az eljárások során az elektronikus kapcsolattartás lehetősége kizárt.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott eljárásokban a Hagyományok Háza országos hatáskörben
eljáró elsőfokú hatóság. A fellebbezés elbírálására a miniszter jogosult.
3. § (1) A Hagyományok Háza a „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány
kiállítására jogosult.
(2) Az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány számát,
b) a jogosult nevét,
c) a jogosult anyja nevét,
d) a jogosult lakóhelyét,
e) a foglalkozási ágat,
f) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,
g) a minősítés megszerzésének dátumát,
h) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének
lenyomatát,
i) az igazolvány hatályosságának dátumát és a Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének
lenyomatát,
j) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt adókedvezményre való utalást.
4. § Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg a 2. §-ban foglalt
feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági
igazolvány kiállításával, meghosszabbításával, valamint a népi iparművészeti alkotások
minősítésével (zsűrizésével) kapcsolatos eljárás rendjét.
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5. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
6. § Hatályát veszti a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 14/2004. (IV. 28.)
Korm. rendelet.

Budapest, 2010.
Orbán Viktor
miniszterelnök

