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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló
234/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

A kormányrendelet kiadását az alábbi szakmai okok és célok teszik szükségessé:
A kormányrendelet célja a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015.
(IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet] felülvizsgálata annak érdekében, hogy
az a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) rendelkezéseivel összhangba
kerüljön.
A Kit. 281. § (4) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazásra és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. §
(2) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel szükségessé vált a 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezése és a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjak új jogszabályban történő
szabályozása.
A kormányrendelet célja továbbá az ösztöndíjpályázat eljárásrendjének pontosítása a kiválasztási bizottsági
tagok, valamint a mentor kijelölése tekintetében, továbbá a beszámolási kötelezettség pontosítása és technikai
módosítások átvezetése.
Az új jogszabály hatálybalépésével hatályon kívül helyezésre kerülnek a 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet
azon hivatkozásai, amelyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényre vonatkoztak,
az ösztöndíjprogram részletszabályai pontosításra kerülnek.
A jogszabály tervezetéhez tartozó, a fentiekben ismertetett indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. § (3) bekezdése, 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. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
szóló 38/2019. (X. 15.) ITM rendelethez
A miniszteri rendelet indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, illetve 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. §-a alapján a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az állatkerti épületek esetében olyan különleges kialakítások szükségesek, amelyek nem egyeztethetők
össze az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt
követelményekkel, ugyanis az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelési
kötelezettség betartásával az állatkerti épületek elvesztenék speciális jellegüket, rendeltetésüket.
Az állatkertek számos épülete esetében fontos elvárás, hogy az épület műszaki kialakításának ki kell elégítenie mind
az állatok, mind a növények fény- és hőigényét, életvédelmi szempontból elsődleges a nagy erejű állatok kitörését
megakadályozó mechanikai megoldások kialakítása. A jogszabályi követelményeknek megfelelő épület esetében
nem lenne megvalósítható az épület alapfunkciója. Amennyiben a rétegrendi, az energiamérlegre vagy a fajlagos
hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményeket be kell tartani, akkor az épület nem tudja betölteni állattartó
funkcióját.
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