NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER
Iktató szám: OK-12997/2010.
Az 1992. évi LXIII. törvény
19/A. § rendelkezései
szerint
NEM NYILVÁNOS.
Készült 2010. november 30-án.

ELŐTERJESZTÉS

a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló
12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosításáról szóló NEFMI rendelet tervezetéről

Budapest, 2010. november
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ÖSSZEFOGLALÓ
Az előterjesztés célja a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról
szóló 12/2004. (V.21.) NKÖM rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) foglalt
eljárásnak a hatályos jogszabályokhoz – elsősorban a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez (a továbbiakban: Ket.) és
a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló Korm. rendelethez (a
továbbiakban: Korm. rendelet) – igazítása. Ezzel az eljárások az ügyfelek részére is
áttekinthetőbbé válnak, és lehetőség nyílik a Ket. szerinti jogorvoslatok alkalmazására.
A Korm. rendelet határozza meg azokat a feladatokat, amelyek a népi iparművészet terén
jelentkeznek. E jogszabálynak a végrehajtási rendelete a miniszteri rendelet.
A miniszteri rendelet módosítását e jogszabály 2004. évi hatálybalépése óta eltelt hat év
gyakorlati, szakmai tapasztalatai és a Korm. rendelet teszik indokolttá.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) jogelődje, az oktatási és
kulturális tárca által előkészített, a Korm. rendeletről szóló előterjesztés tervezetet több
szakmai fórum megtárgyalta. Egyértelmű az, hogy ezen előterjesztéshez a miniszteri rendelet
módosításának tervezetét is csatolni szükséges.
Az előkészítő és egyeztető munka megtörtént a Hagyományok Háza, a NEFMI, valamint a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) részéről.
A hatályos miniszteri rendelet rögzítette eljárási díjak már nem biztosítanak kellő fedezetet a
népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával kapcsolatban felmerülő és másra át nem
hárítható valamennyi költségre. Erre a költségre a Hagyományok Háza központi
költségvetésében nincs számszerűsített tervezet.
A rendeletben részletezett eljárások nem tárgyuk az Itv.-ben meghatározott hatósági eljárási
illetéknek [Itv. 28. § (4) bekezdés], így ezen eljárásokért nem az Itv.-ben 2200,- Ft-ban
megállapított elsőfokú általános tételű eljárási illeték fizetendő. Az Itv. 67. § (2) bekezdése
vonatkozik jelen rendeletbeli eljárásokra; e jogszabályhely szerint az igazgatási szolgáltatási
díjról az érdekelt miniszter az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben
határoz.
A díj mértékével kapcsolatban az Itv. 67. § (3) bekezdése kimondja, hogy azt úgy kell
megállapítani, hogy az az adott eljárással kapcsolatban az eljáró hatóságnál felmerülő és
másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosítson. Ezen szabály szigorú
betartását tartja szem előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium is, amelynek – mint
egyetértőnek – az iránymutatása alapján kerültek összeállításra a díjkalkulációk. Ezen
együttműködés és kalkulációk eredményeképpen kerültek megállapításra az igazgatási
szolgáltatási díjak. A jelenleg hatályos miniszteri rendeletben megállapított díjak és a
tervezett díjak közötti jelentős különbség az azóta eltelt hat év inflációját is mutatja,
ugyanakkor elengedhetetlen a díjak ilyen mértékű emelése az eljáró hatóságok munkájának
ellátásához.
A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgyegyüttesért meghatározott összeget, egységenként eljárási díjként a mindenkori, legalább
középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben
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foglalkoztatott munkavállaló garantált órabérminimuma (a továbbiakban együtt:
órabérminimum) 300%-ának megfelelő összeget – a korábbi 800 Ft/egységtől eltérően –
1500 Ft-ot kell fizetni.

KALKULÁCIÓ a zsűridíj önköltségének
megállapításához
A Hagyományok Háza 2009 évi
teljes költségeinek bemutatása

Költségnem
Bérköltség
Bérjárulék
Felhalmozás
Dologi+folyó
kts-gek
Összesen
Létszám:

Összes
költség
(eFt)
348 448
94 385
7 123
184 327
634 283
134 fő

A 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészeti
tevékenység ellátásával kapcsolatos kiadások
bemutatása:
Összes Zsűri
1 db-ra
Költségnem
költség
db
jutó kts Ft
(Ft)
szám
Közvetlen bér

3 713 652 4041 918,99

Bérjárulék
Felhalmozás
arányos része
Dologi+folyó ktsgek

1 009 798 4041 249,89
308 448 4041 76,33
1 234 991 4041 305,62
1 550,83
kerekítve=

Összesen

6 266 889 4041 1 500,

Mellékszámítások:
Közvetlen anyag:
Közvetlen bér:
Bérjárulék:
Felhalmozás
arányos része
Dologi+folyó ktsgek

Közvetlen anyagköltséggel nem
számolunk (a feldolgozás
elektronikusan történik)
3 fő a munkaidejének 30% arányban
+ zsűrihez igénybevett megbízási
díjak.
29 %+EHO,
megbízottak 27
%
NIO által használt eszközök
2009.évben elszámolt
értékcsökkenése
munkaóra
arányában
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Népi
Iparművészeti
Osztály (NIO)
alkalmazott
képlet: zsűrizésre jutó munkaóra
teljes rendelkezésre álló
intézményi munkaóra
261 munkanap x (8 óra x
3 fő x 30,0 % ) = 1.879
óra
számokkal:
= 0,67%
261 munkanap x 8 óra x
134 fő = 279.792 óra
x
2009 évi dologi +
0,67 1 234
folyóköltségek
184 327 %
991 Ft
eFt-ban
A kalkuláció a 2009. évi lezárt év könyvviteli adataiból
készült.

Az évenkénti árváltozás – illetve az ezzel járó jogszabály-módosítás – elkerülése miatt esett a
választás a kötelező legkisebb munkabér, azon belül a minimálórabér számításainak
igénybevételére.
A kötelező legkisebb munkabér, minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint:
„2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi
alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2010.
január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 73500 forint, hetibér alkalmazása esetén 16900
forint, napibér alkalmazása esetén 3380 forint, órabér alkalmazása esetén 423 forint.”
Tehát a 2010. évben az elsőfokú eljárási díj összegszerűen: az 1545 forint 100 Ft-ra lefelé
kerekített összege. Mivel a népi iparművészek nem feltétlenül követik figyelemmel a
minimálórabér évenkénti változását, ezért annak nyilvánosságra hozatali kötelezettségét írtuk
elő az első fokon eljáró szerv részére.
Az elsőfokú közigazgatási döntés elleni fellebbezés díja összesen: 39.954.-Ft
(Részletes kalkuláció az előterjesztés 2. mellékletében)
Élő munka közvetett és közvetlen önköltsége
36.914.-Ft
Dologi jellegű költség közvetlen önköltsége
3.040.-Ft
Felmerült költségek mindösszesen
39.954.-Ft
Kerekített összeg:
40.000.-Ft
A kalkuláció során az előterjesztő az OKM-1573/2010. sz. Önköltség számítási szabályzat 1.
számú mellékletében (Díjtételek) foglaltakat vette alapul. (2010. január 25-től hatályos
szabályzat)
A díj összegének csökkentése csak abban esetben lehetséges, ha a feladatra fordítandó
időigény, óra mennyisége csökken, mivel a díjtételek adottak. Ebben az esetben azonban a
számítások nem lesznek reálisak, és a vizsgálat hitelt érdemlő elvégzéséhez nem
nélkülözhetők a felsőfokú végzettségű érdemi ügyintézők, továbbá a szakértők, akiknek a
feladatra fordított időigényük – az elvégzendő feladatból adódóan – magas.
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A miniszteri rendelet jelen előterjesztés részét képező rendelettervezet 5. §-ával módosított 3.
mellékletének 3. pontjában meghatározott eljárás díját a NEFMI bankszámlájára kell
befizetni. A befizetésről szóló igazolást a kérelemhez, fellebbezéshez csatolni kell.
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1. melléklet az OK-12997/2010. sz. előterjesztéshez
A nemzeti erőforrás miniszter
…./2010. (…..) NEFMI rendelete
a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló
12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosításáról
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 100. § (6) bekezdésében, valamint a népi iparművészettel kapcsolatos
állami feladatokról szóló …………… (….) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §
A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.)
NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletében felsorolt alkotások népi iparművészeti alkotássá minősítését a 4.
mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemben a főigazgatónál kell kezdeményezni. A
kérelemhez mellékelni kell a minősíttetni kívánt alkotást, vagy amennyiben annak a
helyszínre történő szállítása és bemutatása jelentős nehézségbe ütközik, úgy a minősítendő
alkotásról megfelelő minőségben elkészített fotódokumentációt. Indokolt esetben a Bizottság
a helyszínen is megtekintheti az alkotást.”
2. §
Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelésére a főigazgató – a népi iparművészet
országos szakmai szervezeteivel történt egyeztetés alapján a népi iparművészettel foglalkozó
elméleti és gyakorlati szakemberek közül esetenként kiválasztott – 3-7 fős Bizottságot kér fel.
A Bizottság szakmai értékeléséről készült jegyzőkönyv kötelező adatait az 5. melléklet
tartalmazza.”
3. §
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A főigazgató határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakon túl tartalmazza a népi
iparművészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő jellemzőket és azonosító számot (zsűriszám),
valamint a „népi iparművészeti alkotás” jelölés használati jogára vonatkozó megállapítást.”
4. §
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Az R. 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A „Népi Iparművész”-nek minősített személyt a személyi azonosításra alkalmas hatósági
igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) kell ellátni. Amennyiben a „Népi Iparművész”nek minősített személy több, a 2. mellékletben meghatározott foglalkozási ágban nyerte el a
„Népi Iparművész” minősítést, úgy erről az igazolványt foglalkozási áganként, külön-külön
kell kiállítani.
(2) Az igazolvány a kiállítás napjától számított öt évre adható ki, hatályossága háromszor
– a 6. §-ban foglalt szabályok alkalmazásával – öt-öt évre meghosszabbítható. A
meghosszabbítás feltétele a folyamatos magas szintű alkotói munka és az alkotások évente
legalább egy alkalommal történő minősíttetése, amelynek során legalább két alkotást „A”
kategóriába, négy alkotást pedig „B” kategóriába sorol a zsűri. Az igazolvány negyedik
alkalommal történő meghosszabbítása esetén az igazolványt határozatlan időre kell kiadni.”
5. §
Az R. 3. mellékletének 1.-4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal
kiegészül az alábbi 5. ponttal:
„1. A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgyegyüttesért meghatározott összeget, egységenként eljárási díjként a mindenkori, legalább
középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló garantált órabérminimuma (a továbbiakban együtt:
órabérminimum) 300%-ának megfelelő, 100 forintra lefelé kerekített összeget kell fizetni. A
Hagyományok Háza köteles összegszerűen nyilvánosságra hozni a honlapján a fizetendő
díjat.
2. A népi iparművészeti igazolvány kiadásának eljárási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az
igazolvány előállítási, valamint az eljárási díjat. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás
díja 1200 Ft.
3. Az elsőfokú közigazgatási döntés elleni fellebbezés díja 39.954.-Ft.
4. Az 1. és 2. pontban meghatározott eljárás díját postai úton vagy átutalással a Hagyományok
Háza 10032000-01739716-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A 3. pontban
meghatározott eljárás díját az Nemzeti Erőforrás Minisztérium …………………………..
számú bankszámlájára kell befizetni. A befizetésről szóló igazolást a kérelemhez,
fellebbezéshez csatolni kell.
5. A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
3. § (4) bekezdésben foglaltakat, a jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítésére az Itv. 32.
§-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat, a díjak kezelésére, elszámolására,
nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségéről szóló jogszabályi előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.”
6. §
Az R. 4. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
7. §
Az R. 5. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
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8. §
(1) Az R. 9. § (1) bekezdésében „az R.” szövegrész helyébe „a népi iparművészettel
kapcsolatos állami feladatokról szóló ……… (….) Korm. rendelet” szövegrész lép.
(2) Az R. 1. mellékletének 9. pontja és a 6. mellékletének 9. pontja kiegészül a „szalma”
szövegrésszel.
9. §
Hatályát veszti az R. 8. §-a és a 6. melléklet 18. pontjában a „(komplett felszerelés)”
szövegrész.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Budapest, 2010.
Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter
Egyetértek:
Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a ……../2010. (……..) NEFMI rendelethez
[„4. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez”]

Kérelem tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez
1. Fejléc: feltüntetendő a
„Hagyományok Háza
Népi Iparművészeti Osztály
nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu
www.hagyomanyokhaza.hu

1011 Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23 Tel/fax: (36-1)201-8734
A zsűri eljárási díjat a Hagyományok Háza által kibocsátott befizetési postautalványon vagy átutalással lehet
befizetni. A Hagyományok Háza számlaszámát tartalmazó csekk igényelhető a Hagyományok Háza - Népi
Iparművészeti Osztályán
A befizetés igazolását kérjük a jegyzőkönyvhöz csatolni!
Az adatokat pontosan, olvashatóan kérjük kitölteni!” szöveg

2. Adatok:
2.1. Benyújtó neve
2.2. Amennyiben van, a „Népi iparművész” igazolvány száma
2.3. Benyújtó születési helye, ideje
2.4. Benyújtó anyja neve
2.5. Benyújtó lakcíme:
2.5.1. megye
2.5.2. település
2.5.3. közterület neve és típusa, házszám
2.5.4. irányítószám
2.6. Telefonszám (munkaidőben elérhető)
2.7. Tervező neve
2.8. Tervező címe
2.8.1. megye
2.8.2. település
2.8.3. közterület neve és típusa, házszám
2.8.4. irányítószám
2.9. Benyújtó esetleges megjegyzése
2.10. Szakág (* -gal jelölt szakágak közül kérjük beírni)
2.11. Benyújtott tárgyak részletezése
2.11.1. fotó-szám

2.11.2. megnevezés
2.11.3. méret (cm-ben)
2.11.4. alapanyag
2.11.5. szín
2.11.6. díszítmény stílus
2.11.7. forrás
2.11.8. éves előállítható példányszám
2.12. A zsűrizés helyszíne (ahol az alkotás zsűrizésre kerül)
2.13. „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott tárgy(ak) a fent megnevezett
tervező alkotása(i).” szöveg

2.14. „A zsűrizésre beadott tárgyakat a zsűrizést követően 30 napig tudja tárolni az intézmény. A tárgyak
elszállításáról a benyújtó gondoskodik.” szöveg

2.15. Dátum
2.16. Benyújtó aláírása
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2. melléklet a…../2010. (……) NEFMI. rendelethez
[„5. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez”]

A Bizottság jegyzőkönyve
/0/001.sz. ZSÜRIJEGYZŐKÖNYV
1. ADATOK:
1.1. BENYÚJTÓ NEVE
1.2. BENYÚJTÓ CÍME
1.3. TERVEZŐ NEVE
1.4. TERVEZŐ CÍME
1.5. BENYÚJTÓ MEGJEGYZÉSE
1.6. „A ZSŰRISZÁMOT KAPOTT TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉNÉL A MINDENKORI
ÁFA TÖRVÉNYBEN FOGLALTAK SZERINT KELL ELJÁRNI.” SZÖVEG
1.7. MEGNEVEZÉS
1.8. MÉRET
1.9. ALAPANYAG
1.10. SZÍNÁLLÁSA
1.11. DÍSZÍTMÉNY, STÍLUS
1.12. SZAKÁG
2. HATÁROZAT:
2.1. ZSŰRISZÁM
2.2. ÉVES ELŐÁLLÍTHATÓ PÉLDÁNYSZÁM
2.3. A ZSŰRI DÖNTÉSE
2.4. DÁTUM ÉS A BENYÚJTÓ ALÁÍRÁSA
2.5. DÁTUM, PECSÉTNYOMAT, A ZSŰRI NEVÉBEN ALÁÍRÁS
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2. melléklet az OK-12997/2010. sz. előterjesztéshez

KALKULÁCIÓ TERVEZET
Az élőmunka közvetlen és közvetett önköltsége:

Sorszám

Feladat,
munkavégzés

1.

A beérkező,
Miniszternek címzett
fellebbezést iktatják,
kézbesítik,
„ügykezelik”
A Miniszteri Titkárság
vezetője értelmezi a
feladatot, ügyintézésre
kiadja.
A Közművelődési
Főosztály vezetője
értelmezi a feladatot,
ügyintézésre kiadja
Felsőfokú végzettségű
érdemi ügyintéző
végrehajtja
a feladatot, annak
során konzultál,
irattárból előzményes
ügyiratot kér,
„aktásíttatja” az
ügyiratot,
felkér és megbíz
külső szakértőket a
fellebbezés tárgyának
véleményezésére,
koordinálja a szakértők
munkáját; a döntést
követően kiértesíti
a fellebbezőt és a
szakmai
háttérintézményt.
A szakértők
megtekintik a
fellebbezés tárgyát
képező népi
iparművészeti
tárgyakat és hivatalos
szakvéleményt írnak
Vezető ellenőriz, igény
szerint konzultál,
kiadmányoz,
vagy kiadmányozásra
felterjeszt.

2.

3.

4.

5.

6.

Időigény,
óradíj

Bekerülési költség
Ft

Időigénye mintegy
0,5 óra x
ügykezelő érdemi
ügyintéző óradíja

1.058,- Ft

Időigénye mintegy
0,25 óra x
vezető óradíj

1.581,- Ft

Időigénye mintegy
0,25 óra x
vezető óradíj

1.581,- Ft

Időigénye változó, de
jellemzően egyszerűbb
ügynél
4 óra x felsőfokú
végzettségű érdemi
ügyintéző óradíja

16.500,- Ft

Időigénye változó, de
jellemzően egyszerűbb
ügynél
2 óra x felsőfokú
végzettségű szakértő
óradíja

8.250,- Ft

Időigénye változó, de
legalább 0,5 óra x
vezető óradíja

3.161,- Ft
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7.

Miniszter, vagy
megbízottja a
szakértők véleménye
alapján meghozza a
végső döntést

Időigénye változó, de
legalább 0,5 óra x
állami vezető óradíja

Összesen:

4.783,- Ft

36. 914,- Ft

A dologi jellegű költség közvetlen önköltsége:
Sorszám

Feladat

1.

papír alapú hivatalos
kapcsolattartás a
szakértőkkel; a döntést
követő hivatalos
értesítések kiküldése

2.

telefon költség –
szakértőkkel való
egyeztetés
postaköltség - hivatalos
kapcsolattartás a
szakértőkkel; a döntést
követő hivatalos
értesítések kiküldése

3.

Működési-dologi
költség
3 db x 10 ív x 2,- Ft/ív

2.500.-Ft
6 db x 80,- Ft/db

Összesen:

A felmerült költségek mindösszesen:

Bekerülési költség
Ft
60,- Ft

480,- Ft

3. 040,- Ft

kerekítve

39.954.-Ft
40.000,-Ft

