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1. A Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiáról 2014-2025-re,

kitekintéssel 2050-re

Állapot:
tárgysorozatban

Szabályozás  célja:  Az  ENSZ  Éghajlatváltozási  Keretegyezménye  és  annak  Kiotói
Jegyzőkönyve  végrehajtási  keretrendszeréről  szóló  2007.  évi  LX.  törvény  3.  §  (1)−(2)
bekezdésében  foglaltak  alapján  a  H/5054.sz.  határozati  javaslat  a  mellékletét  képező,
2014−2025  közötti  időszakra  vonatkozó,  2050-ig  tartó  időszakra  is  kitekintést  nyújtó
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS 2) elfogadását célozza.

2. Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról

szóló 2003. évi CXXV. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény módosításáról

Szabályozás  célja:  A hatályos  normaszöveg  átszerkesztésével  és  kiegészítésével
egyértelműen  rögzíti  a  javaslat  az  Ebktv.-ben  (az  egyenlő  bánásmódról  és  az
esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény),  hogy  a  vallási
meggyőződésen  alapuló  oktatás  nem vezethet  etnikai  alapú tiltott  megkülönböztetéshez.
Továbbá meghatározza a követelményt,  hogy a  nemzetiségi  oktatás  az  állami  oktatással
megegyező átlagos színvonalon kell működtetni.

3. Az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló

1997. évi LXVIII. törvény,
valamint a legfőbb ügyész, az
ügyészek és más ügyészségi

alkalmazottak jogállásáról és az
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény módosításáról

Szabályozás  célja: A törvényjavaslat  szerinti  módosítás  biztosítja,  hogy az  igazságügyi
alkalmazottak, és a nem ügyész ügyészségi alkalmazottak a jövőben is ugyanolyan mértékű
illetménykiegészítésben részesüljenek, mint a hatályos szabályok alapján.

4. Egyes törvényeknek a nagypéntek
munkaszüneti nappá történő

nyilvánításával összefüggő
módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat célja, hogy nagypéntek munkaszüneti nappá történő
nyilvánítása  valamennyi  szükséges  jogszabályban  rögzítésre  kerüljön.  A nagypéntek  a
keresztény  liturgiában  a  húsvét  előtti  péntek,  amelyen  a  keresztények  Jézus  Krisztus
kínszenvedéséről,  kereszthaláláról  és  temetéséről  emlékeznek  meg.  A  nagypéntek
munkaszüneti nappá történő nyilvánítása elősegíti a méltó megünneplést.

5.
A közigazgatási ügyintézéshez

kapcsolódó egyes illetékek és díjak
megszüntetéséről

Szabályozás  célja:  A  Kormány  2016-os  esztendőben  az  állampolgárok  bevonásával
lakossági konzultációt tartott. Több százezer visszajelzés alapján, a Kormány felülvizsgálta
a fizetendő illetékek és díjak körét, amelyek közül több megszüntetésre fog kerülni jövő év
tavaszától.
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