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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés e) pontja szerinti felhatalmazás alapján a Kormány rendeletben
szabályozza az államtudományi képzési terület vonatkozásában az alap- és mesterképzési szakokat és a szakok
képzési és kimeneti követelményeit. E hatályos jogszabály az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési
szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő
kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 282/2016. (IX. 21.)
Korm. rendelet]. A 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet felülvizsgálatát az alábbiak tették szükségessé.
A felülvizsgálat fő célja, hogy a Magyar Képesítési Keretrendszernek megfelelően a képzések követelményeit
a tudás, a képesség, az attitűd, az autonómia és a felelősség területén a nemzettudat, a közszolgálati értékek és
a humanitás részletesebb és pontosabb fogalmaival határozza meg.
Tekintettel a módosítás mélységére és kiterjedtségére a fenti célokat új kormányrendelet kiadásával célszerű
megvalósítani.
A kormányrendelet tartalmazza:
–
az államtudományi képzési területen a képzések és képesítések jegyzékét,
–
a végzettségi szinteket leíró általános jellemzőket, kompetenciákat, valamint
–
a képzések képzési és kimeneti követelményeit.
A kormányrendelet egységesen, valamennyi képzés tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint
a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésében meghatározott struktúrában
tartalmazza a képzések képzési és kimeneti követelményeit.
A kormányrendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a 2020/2021. tanévben alap- és
mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell
alkalmazni.
Az indokolás közzététele szükséges a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során
történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.)
IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelethez

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az indokolás közzététele javasolt az Indokolások Tárában.
Az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások védelme az egész világon, így hazánkban is
kiemelt állami feladat, amelyet konkrét kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi egyezmények is rögzítenek.
Az állatgenetikai erőforrások napjainkban a meg nem újuló természeti erőforrások között egyre nagyobb
jelentőséget nyernek. Egy adott fajta esetleges eltűnése adott esetben egyúttal a tulajdonságait meghatározó
génállomány örökre történő elvesztésével járna, amely többé nem rekonstruálható, és mással nem pótolható.
A mezőgazdasági termelés eredményességét a környezeti és gazdasági tényezők mellett alapvetően
a mezőgazdasági termelés input oldalához tartozó biológiai alapok, vagyis a magas biológiai értékű állatfajták,
valamint a minőségi szaporítóanyagok határozzák meg. Az élő állapotban fenntartott állományoknak, valamint
a génbankokban tárolt génkészleteknek a fontossága tehát a közvetlen és közvetett felhasználók körében mind
a biológiai sokféleség védelme szempontjából, mind pedig az állattenyésztés és az állatnemesítés, az állati
szaporítóanyag kereskedelem, valamint a speciális tulajdonságokkal rendelkező termékek előállítása szempontjából
rendkívüli mértékben megnőtt.
Az állattenyésztés jelentőségére tekintettel elengedhetetlen az ágazat további fejlesztése, valamint
az állattenyésztők és az állattartók tevékenységének szabályozása annak érdekében, hogy a tenyészállat és
végtermék előállítás mennyiségi növekedése ne menjen a minőség rovására, és a magyar állattenyésztés meg tudja
őrizni versenyképességét. Ennek érdekében, továbbá a hazai állattenyésztési szabályozás uniós harmonizációjának
megvalósítása céljából szükséges az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
szóló 2019. évi LVI. törvény, valamint az állattenyésztéshez kapcsolódó hatósági eljárások kiegészítő eljárási
rendelkezéseit szabályozó, az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
kormányrendelet) mellett az állattenyésztés egyes tevékenységeinek részletes szakmai feltételeit és szabályait
tartalmazó miniszteri rendelet megalkotása.
Az AM rendelet fentiekre figyelemmel részletes előírásokat állapít meg a tenyésztőszervezetek működésével,
az állami tulajdonú apaállatok és szaporítóanyagok kihelyezésével, a művi szaporító létesítmények és
a spermatároló központok tevékenységével, a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták, valamint a magyar ebfajták genetikai fenntartásával, továbbá a tenyészállatok
teljesítményvizsgálatával és tenyészértékbecslésével kapcsolatban.
A galopp és ügető lóverseny a versenylófajták vonatkozásában a kormányrendelet 48. § (4) bekezdése értelmében
teljesítményvizsgálatnak minősül. A lóversenyfogadás szabályairól szóló 20/1991. (XI. 5.) FM–PM együttes rendelet
módosításával ezért előírásra kerül a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság számára, hogy a teljesítményvizsgálat
végzésével kapcsolatos tapasztalatairól tájékoztassa az agrárpolitikáért felelős minisztert.
A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.)
AM rendeletben szereplő tenyésztésbe állítás fogalmának hatályos megfogalmazását pontosítani kell, ugyanis nem
tartalmazza a vásárolt tenyészbika tenyésztésbe állításának esetét. Tekintettel arra, hogy a központi lajstromszám
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe történő bejegyzése a vásárolt tenyészállatok tekintetében sok
esetben már a tenyészállattá történő minősítéskor megtörténik, függetlenül attól, hogy azt az állattartó ténylegesen
mikor állítja tenyésztésbe a saját állatállományában, szükséges a definíció kiegészítése. Mivel a hatályos szabályozás
leszűkíti a támogatás igénybevételére jogosultak körét, indokolt a fogalom utólagos pontosításával a támogatásra
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jogosultak körének kibővítése. A módosítás a 2019. szeptember 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában is alkalmazandó.

Végső előterjesztői indokolás
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló
21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelethez

Magyarországon a népesség fogyásának okán kialakult kedvezőtlen demográfiai helyzet javítása komplex
intézkedéseket igényel, amelyek célja a termékenységi ráta 2,1-re emelése, a születendő gyermekek számának
növelése.
Az egészségügyi ellátórendszer területén az utóbbi időszakban megnövekedett az igény a meddőség kezelése
iránt. Ennek hatására az egészségügyi ellátás jelenlegi rendszerének felülvizsgálata vált szükségessé, amely egy
intézkedéscsomag keretében folyamatban van. Kiemelt fontosságú az egészségügyi ellátórendszeren belül
a reprodukciós problémákat jelenleg is kezelő intézmények szolgáltatásainak bővítése, a szabályozási rendszer
újragondolása.
Az ehhez szükséges szakmai támogatás fontos eszköze az Egészségügyi Szakmai Kollégiumon belül egy új
tagozat, tanács létrehozása. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő,
véleményező és tanácsadó szakmai testülete. A szakmai kollégium tagozatokból (a továbbiakban: tagozatok) és
a tagozatok munkáját támogató tanácsokból áll.
Az előterjesztés ezért javaslatot tesz az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.)
NEFMI rendelet módosítására, melynek eredményeképpen az Egészségügyi Szakmai Kollégium keretében létrejön
egy új, kifejezetten humán reprodukcióval foglalkozó Tagozat (3 fő) és Tanács (10 fő). Jelen előterjesztés tárgya
szorosan kapcsolódik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program intézkedéseihez.
A Humán Reprodukció Tagozat és Tanács megalakítását a reproduktív medicina iránt megnövekedett igény és
a gyorsan fejlődő technikai módszerek változása teszi megalapozottá. A meddőség kivizsgálására, a különböző
reprodukciós problémák kezelésére nem állnak rendelkezésre egységes, evidenciákon alapuló protokollok.
Szükség van egy egységes, szakmai elvek alapján működő ellátó hálózatra. A meddőség komplex problémakör,
amely multidiszciplináris megközelítést igényel a helyes diagnózis felállítása és a célzott beavatkozások tervezése
érdekében. A multidiszciplináris team része a szülész-nőgyógyász mellett a férfi meddőséggel foglalkozó
szakember, az endokrinológus, infektológus, genetikus, pszichológus is. A komplexitásból és a szakmai támogatás
kifejezett igényéből adódóan új tagozat és tanács létrehozása szükséges. Az új tagozat és tanács keretében oldható
meg a megfelelő szakmai irányelv kidolgozása a meddőség komplex diagnosztikájára és terápiájára vonatkozóan.
A terápia tekintetében mind az in vivo, mind az in vitro módszerek alkalmazása értendő. Az új tagozat és tanács
által szükséges a Családvédelmi Szolgálatok által nyújtott tanácsadás módszertanának kidolgozása is, melynek
része a mentálhigiénés szakemberek bevonása és feladatvállalása a krízishelyzetbe került kismamák támogatását
szolgálva.
Jelen jogszabálytervezet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
módosítását tartalmazza a fenti cél érdekében. A módosítás jelentős társadalmi hatására figyelemmel az indokolás
közzététele szükséges.
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