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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelethez
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik,
annak hagyományaira épül. Teszi mindezt úgy, hogy meghatározza azokat a nevelési-oktatási alapelveket, amelyek
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően biztosítják az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot. A Nat
emellett meghatározza az elsajátítandó tanulási tartalmakat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg
az oktatásszervezés körében. A Nat elsődleges felhasználója a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus,
valamint az intézményvezető. Ez a dokumentum az ő munkájukhoz ad iránymutatást, keretet.
A módosítással a kormányrendelet a kerettantervek tartalmára vonatkozó követelményeket újraszabályozza, annak
érdekében, hogy a kerettantervek alapján az intézményekben megalkotott helyi tanterv még inkább támogathassa
a tanítást és a tanulást.
A jelen módosítás alapján a kerettanterveket, az alapprogramokat, valamint az irányelveket az oktatásért felelős
miniszter adja ki és teszi közzé. Garanciális szabályként kerül a módosító szabályozásban rögzítésre, hogy
az Nktv. 9. § (8) bekezdésében rögzített egyedi megoldások alkalmazása során is a Nat-ban és a kerettantervekben
meghatározott ismeretanyagot ezen hivatkozott egyedi megoldásoknak is tartalmazniuk kell.
A jelen módosítás a tanulók számára előírt kötelező, illetve választható tanítási órák számát maximalizálva, tanítási
hétre határozza meg. Egyes iskolatípusokra meghatározza a módosítás az egy tanítási hét esetében a tanítási órák
száma emelésének mértékét.
A rendelet mellékletének egyes részei módosulnak, figyelemmel azokra a tanulásban és tanításban újonnan
megjelenő igényekre, mely a rendelet kiadása óta bekövetkezett.
A jelen módosítással meghatározott szabályokat először a 2020/2021. tanévben kell alkalmazni a meghatározott
évfolyamokon, és annak további bevezetése felmenő rendszerben kell, hogy megtörténjen. A módosításoknak
való megfelelőség biztosítása érdekében az iskolák számára előírásra kerül, hogy 2020. április 30-áig felülvizsgálják
a pedagógiai programjukat.
Az előterjesztő álláspontja szerint a jogszabály indokolásának az Indokolások Tárában való közzététele – 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) pontjára
figyelemmel – szükséges.
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Végső előterjesztői indokolás
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez
szükséges egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
8/2020. (I. 31.) Korm. rendelethez
A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint 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 kerül
közzétételre az Indokolások Tárában.
A Magyar Kézilabda Szövetség 2018. június 20. napján Szlovákiával társrendezésben nyerte el a 2022. évi férfi
kézilabda Európa-bajnokság rendezésének jogát, melynek magyarországi helyszíneként kijelölésre került
Budapest, Veszprém, Debrecen, Szeged és tartalékhelyszínként Tatabánya. A veszprémi helyszín vizsgálata nyomán
megállapításra került, hogy a felelős gazdálkodás elve alapján gazdaságosabb az Európa-bajnokság főcsoportmérkőzésének a tatabányai tartalékhelyszínen való megrendezése, ennek okán vált szükségessé a technikai
módosítások átvezetése.
Tekintettel a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez
szükséges létesítményfejlesztések kellő határidőben történő megvalósításához szükséges a szigorú ütemezett
fejlesztési menetrend megtartása. Ennek érdekében az érintett beruházások tervezése során szükséges olyan
általános építési szabályoktól való eltérés megengedése, amelyek elengedhetetlenek a hatékony, terv szerinti
megvalósítás érdekében.
A fejlesztési területek természetbeli adottságait, valamint a tervezett létesítmények funkcióját és nagyságát
figyelembe véve szükséges az általános építési szabályoktól való eltérés. A módosítások lehetővé teszik
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások határidőre történő megvalósítását. A technikai
módosítások által is biztosítottak az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
szóló 2011/92/EU irányelv módosítása 4. cikk (5) bekezdésében foglaltak.
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Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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