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TisZtelY KépvisefiY Úr?

A Házszabály 91 . §-a alapján Kf3120 . számon hozzám benyújtott, „Lesz-e
nyárig hungarikum-törvény?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom .

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokrál készsiló törvény
kerettörvény jellegű , amely a vázát adja annak a szabályozási rendszernek, melyen
keresztül megvalósul a magyar nemzeti értékek és hungarikumok körének a
meghatározása, azok felkutatása, rendszerezése, népszerűsítése, a jelenlegi és a jövő
nemzedékkel történő megismertetése és ápolása. A törvényben a főbb szabályozási
irányvonalak kerülnek meghatározásra., ennek megfelelően a későbbiekben további
végrehajtási jogszabályok megalkotása lesz szükséges .

A törvénytervezet első társadalmi vitája 2011 . január 10-én zárult le, melynek
során számos hasznos, szakmailag megalapozott és színvonalasan kidolgozott
észrevétel és javaslat érkezett . Összesen 48 szakmai szervezet, magánszemély é s
állami szerv véleményezte a törvényt, az összefoglalt anyag megközelít őleg 200 oldal .
Ezek feldolgozása és norrnaszöv-egbe való beépítése megtörtént.

Ezt követően újabb körben került sor társadalmi egyeztetésre, ami 2011 . áprili s
18-án lezárult : összesen 27 szervezettől érkezett be hozzászólás, ésevPtel, melynek a
feldolgozása szintén megtörtént .
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A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet 2011 . május 12-én tárgyalta első
olvasatban az előterjesztést, a véglegesítésére a 2010. május 19-i lilésén kerül sor.

A törvény tervezetét a műszaki szabványok és szabályok, valamint az

információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, — a 98148IEK európai

parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított — 1998. június 22-i 98ő34r5EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 8-10 . cikke alapján előzetesen egyeztetni (notifikáltatni)

kell az Európai Unió tagállamaíval és a Bizottsággal . Ezen eljárás időtartama három

hónap, ami — észrevétel érkezése esetén — további három hónappal meghosszabbodik.

A Kormány csak a notifikáciás eljárás után tárgyalja az el őterjesztést, és ezt

követően kerülhet sor az Országgyű lés elő történő benyújtásra .

Képviselői tevékenységéhez további sok sikert kívánva megköszönöm, hogy
kérdésével is segíti munkánkat !

Budapest, 2011 . május „I£.”.
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