
PARLAMENTI ÖSSZEFOGLALÓ

2016.11.21-2016.11.25.

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

kitekintéssel 2050-re

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. A villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény

módosításáról

Szabályozás célja: Az országos energiahálózatra kapcsolható szélerőművek kapacitásának
szabályozása. Az új rendelkezés a Kormány hatáskörébe rendeli egy adott naptári évben a
szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére kiadható hatósági
engedélyek  számának  és  az  engedélyezhető  szélerőművek,  illetve  szélerőmű  parkok
teljesítményének rendeleti szintű meghatározását.

3. Az általános közigazgatási
rendtartásról

Szabályozás célja:  A törvényjavaslat célja a közigazgatási hatósági eljárás megújítása.  A
javaslat terjedelmében jóval rövidebb, mint az utóbbi években jelentősen felduzzadt Ket.
szabályrendszere, és kifejezetten az egyszerűségre, közérthetőségre és tömörségre törekszik.

4. A közigazgatási perrendtartásról Szabályozás  célja:  A  perrendtartás  tartalmazza  a  közigazgatási  perek  és  egyéb
közigazgatási bírósági eljárások szabályait, amelyeknek keretében a közigazgatási ügyben
eljáró bíróság elbírálja a közigazgatási jogvitákat, és lefolytatja a hatáskörébe utalt egyéb
eljárásokat.

5. 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.

6. Egyes gyermekvédelmi és
egészségügyi tárgyú törvényeknek

a gyermekek biztonságának és
védelmének fokozása érdekében

történő módosításáról 

Szabályozás célja: A gyermekvédelmi rendszer/jelzőrendszer hatékonyabbá tétele.
Általános vita: Az MSZP és a függetlenek általános jellegű kritikákat fogalmaztak meg, és
nem támogatják a javaslatot. A Jobbik és az LMP jobbító szándékú módosítási javaslatok
előterjesztését ígérte.
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7. Egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggő

módosításáról

Szabályozás  célja: A  javaslat  a  honvédelmi  kérdésekkel  kapcsolatban  több  törvényt
módosítana,  mely  változások  a  Magyar  Honvédség  személyi  állományát,  valamint
általánosságban a  honvédelem ügyét  érintő  kérdéseket  kíván  a  hatékonyabb  közfeladat-
ellátás érdekében szabályozni.

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény,

valamint a külképviseletekről és a
tartós külszolgálatról szóló 2016.

évi LXXIII. törvény módosításáról

Szabályozás  célja:  A  törvény  jelen  módosítása  az  elmúlt  időszakban  felmerült,  a
mindennapi  működésből  fakadó  problémákat  kívánja  kezelni,  másrészt  technikai
pontosításokat  tartalmaz,  amely  módosítások  azonban  nem  változtatnak  a  törvény
koncepcióján és eredeti szabályozási céljain.

9. A keresztényüldözés és a közel-
keleti és afrikai népirtás

elítéléséről és az üldözöttek
támogatásáról

Szabályozás célja:  A határozati  javaslat célja, hogy  segítsük az üldözött keresztényeket,
felhívjuk  a  nemzetközi  közvélemény  figyelmét  az  üldözöttek  tarthatatlan  helyzetére,
valamint támogassuk a nemzetközi humanitárius akciókat.

10.
 A tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról

szóló 1996. évi LVII. törvény,
valamint a fogyasztókkal szembeni

tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi

XLVII. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A jelen előterjesztés alapvetően három célt szolgál:
 a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

nemzeti  jog  szerinti  kártérítési  keresetekre  irányadó  egyes  szabályokról  szóló
2014/104/EU irányelv átültetését a Tpvt. módosítása révén,

 a  Tpvt.  vállalkozások  összefonódására  irányadó  szabályainak  módosítását  az
eljárások gyorsítása, egyszerűsítése érdekében,

 a Tpvt. egyes rendelkezéseinek kisebb kiigazítását.

11. A jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvény és egyes
törvények eljárásjogi kérdésekkel

összefüggő módosításáról

12. Egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról

Szabályozás célja: A fogyatékos személyek nagy létszámú otthonainak kiváltása,  és  az
újonnan létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatások tapasztalatai alapján módosulnak az
ehhez kapcsolódó szabályok. A házi  segítségnyújtás is  módosul:  az óraszám megszűnik;
önköltségen  is  igénybe  lehet  majd  venni.  A nagykorú  gyermekek  szüleik  iránti  tartási
kötelezettségének érvényesülésért a leszármazók jövedelmi helyzete is figyelembe vehetővé
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válik  az  intézményi  térítési  díj  megállapítása  során.  Sor  kerül  a  gyermek
veszélyeztetettségét,  illetve  a  család,  a  személy krízishelyzetét  észlelő  és  jelző rendszer
további  megerősítésére,  a  fogyatékos  gyermek  nevelőszülőnél  történő  elhelyezésére
vonatkozó szabályozás pontosítására, valamint a gyermekvédelmi gyámok akadályoztatása
esetén, a helyettes gyermekvédelmi gyám jogintézményének bevezetésére.

13. A civil szervezetek és a cégek
nyilvántartásával összefüggő
eljárások módosításáról és

gyorsításáról

Szabályozás célja: A Javaslat a civil szerveztek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési
eljárását kívánja meggyorsítani.

14.  Az egyszerű bejelentés körének
bővítésére és az építésügy területén

érvényesítendő további
bürokráciacsökkentésre

vonatkozóan az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló

1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról

Szabályozás célja: A Javaslat célja, hogy az új lakóépületek egyszerű bejelentésének 2016.
január 1-vel bevezetett gyakorlatát kiterjessze a szabályozás tárgyát képező további építési
tevékenységekre,  így  a  meglévő  lakóépületek  bővítésére,  tartószerkezetet  érintő
átalakítására is. 

15. A mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati

támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény és a mező- és

erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről

 és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény

módosításáról

Szabályozás  célja: Kiegészíti  a  jogszerű  földhasználók  körét.  A jogszerű  földhasználat
ezentúl igazolható lesz az NFA-val kötött  megbízási szerződéssel,  a földhasználat tényét
igazoló  hatósági  bizonyítvánnyal,  valamint  jogszerű  földhasználónak  kell  tekinteni  a
vagyonkezelőnek minősülő költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódját.
Ezen kívül a javaslat pontosítja az osztatlan közös tulajdonban álló földterületek használati
rendjének kialakításának folyamatát.

16. A társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény és egyéb
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: A  tervezet  tartalmazza  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  kis  terjedelmű  módosítását  a  gyermekek
napközbeni ellátása és az örökbefogadás tekintetében. A bölcsődei térítési díj tekintetében
egyértelműen  rögzítésre  kerül,  hogy  azt  a  munkáltató  átvállalhatja;  az  örökbefogadás
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kötelező utánkövetésének időpontjai pedig a gyakorlati tapasztalatok alapján módosulnak.
A társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  módosítása  a
hatékonyabb  jogalkalmazás,  az  ügyfélbarát  ügyintézésre  vonatkozó  törekvések
megerősítése érdekében indokolt.

17.  
Egyes foglalkoztatási tárgyú

törvények módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat több törvény módosítását célozza meg. Ezek közül
egyrészt  jogharmonizációs  célú  módosításokra  kerül  sor,  másrészt  pedig  szigorodik  a
munkabaleset  bejelentése  elmulasztásának  következményei,  az  esetleges  visszaélések
elkerülése  érdekében.  Bérgarancia  törvény  esetében  pontosítja  a  támogatás  igénylés
szabályait, és csökkenti az esetleges visszaélések lehetőségét. Kötelezővé teszi a javaslat a
közfoglalkozottak  számára  a  felajánlott  képzés  elfogadását,  rendelkezik  továbbá  a
foglalkoztatási szövetkezet kivezetéséről.

18. Az elektronikus hírközléssel és a
fogyasztóvédelemmel összefüggő
egyes törvények módosításáról

Szabályozás  célja:  Az  elektronikus  hírközlésről  szóló  törvény  módosítása  egyrészt  az
európai  uniós  megfelelés  érdekében  jogharmonizációs  célú  módosításokat  tartalmaz,
másrészt  pedig  azon  határozott  kormányzati  cél  elérését  kívánja  támogatni,  hogy 2018
végére az egész országot lefedő, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító, szupergyors
szélessávú internethálózat jöjjön létre.

19. Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény és egyes

kapcsolódó törvények
módosításáról

Szabályozás  célja:  Külön  kormány-engedély  nélkül  lehetővé  válik,  hogy  kedvezőbb
konstrukciókra  lehessen  az  önkormányzati,  illetve  önkormányzati  gazdasági  táraságok
adósságát  átváltani.  A javaslat  egyértelművé teszi,  hogy a fejezeti  stabilitási  tartalékot  a
fejezetet irányító szerv érdekkörében felmerülő okból új feladatokra, a feladatok bővítésére
kell létrehozni.  A fejezeti  stabilitási tartalék felhasználásának szabályait  a kormány majd
rendeletben  állapítja  meg.  Módosul  a  jegybank  törvény  is,  ami  a  Pénzügyi  Békéltető
Testület működését bővíti. 

20.  A nemzeti turizmusfejlesztésről Szabályozás célja: A Javaslat célja, hogy a turisztikai fejlesztések tervezési alapegysége a
jövőben a turisztikai térség legyen. A tervezet rögzíti, hogy a hazai költségvetésből és az
európai uniós forrásokból megvalósuló turisztikai fejlesztések tervezése az állam feladata,
valamint  kimondja,  hogy  a  turisztikai  tervezés  alapegysége  a  releváns  turisztikai
fogadóterület.  A szabályozás  célja az állami  tulajdonban lévő turisztikai  célú ingatlanok
összehangolt fejlesztése.
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21.  
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi

CXLIII. törvény és az azzal
összefüggő egyes törvények

módosításáról

Szabályozás célja: A Kbt. módosítás célja az uniós források felhasználásával kapcsolatban
az Európai  Bizottság részéről  folyamatosan hangsúlyozott  probléma,  a verseny alacsony
szintjének  kezelése,  az  egy  ajánlattevő  részvételével  zajló  közbeszerzési  eljárások
visszaszorítása.

22.  
Egyes törvényeknek a

táncművészeti életjáradék
bevezetésével összefüggő

módosításáról

Szabályozás célja: Az előterjesztés célja, hogy a táncművészek részére biztosítsa annak a
járadéknak a lehetőségét, amelynek igénybevételére jelenleg kizárólag néhány balettművész
jogosult.

23. Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC.

törvény eltérő szöveggel való
hatálybalépéséről

Szabályozás  célja:  A 2017.  évi  központi  költségvetés  2016.  júniusa  óta  bekövetkezett
jogszabályi változásokat vezeti át. Így többek között az adóváltozások (cafetéria), vagy a
közbeszerzés (értékhatárok megváltozása) területén történt  változtatások miatt  indokolt  a
módosítás. Ezen módosítások nem járnak számszaki változásokkal, így sem a pénzforgalmi,
sem  az  uniós  módszertan  szerinti  hiányt  nem  érintik.  Ennek  következtében  a
módosításoknak nincs hatása az államadósságra sem.

24.  A közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításról

Szabályozás  célja:  A módosítással  lehetővé  válik,  hogy  egy  informatikai  platformon
legyenek  lekérdezhetőek  egy gépkocsi  forgalomban  tartásával  kapcsolatosan  keletkezett
műszaki,  környezetvédelmi,  közlekedésbiztonsági,  javítási,  gépjármű-felelősségbiztosítási
adatok. A javaslat  a  kisajátítási  eljárások  és  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításához szükséges eljárásokat
is egyszerűsíti. 
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25.  Energetikai tárgyú törvények
módosításáról

Szabályozás  célja:  A  szabályozás  célja  az  Uniós  és  hazai  joggal  való  összhang
megteremtése,  többek  között  a  radioaktív  anyagok  fogalmi  körének  pontosításával,  a
földgáz-kereskedelmi  eljárások,  villamosenergia-kereskedelmi  eljárások  szabályainak
pontosításával, gyakorlati tapasztalatok jogszabályba foglalásával.

26.
44.

A rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló

2015. évi XLII. törvény
módosításáról

Szabályozás  célja:  A Honvéd Egészségügyi  Pénztár  esete  kapcsán  a  Fidesz  képviselői
szeretnék a rendvédelmi állomány károsultjait  is kártalanítani,  melyet a HM a honvédek
vonatkozásában  megtesz,  így  a  törvényjavaslat  szerint  a  miniszter  kormányrendeletben
meghatározott  esetekben  gondoskodik  a  rendvédelmi  szerv  személyi  állományának
kártalanításáról, amennyiben a jogszerűen okozott vagyoni kár legalább részben a személyi
állomány rendvédelmi feladatokat  ellátó szervvel  fennálló foglalkoztatási  jogviszonyával
függ össze.

27.  Egyes iskolaszövetkezetekkel
összefüggő törvények

módosításáról

Szabályozás  célja:  A  törvényjavaslat.  –  többek  között  -  egyértelműsíti,  hogy  az
iskolaszövetkezeti tag hallgatók a felsőoktatási intézmények által előírt szakmai gyakorlatot
külső szolgáltatásra irányuló személyes közreműködés keretében tagsági megállapodással is
teljesíthetik. A szövetkezeti foglalkoztatás az Mt-től elkülönülő sui generis foglalkoztatás. A
módosítás kedvezőbb feltételeket teremt egyes speciális foglalkoztatási formák ide értve a
munkaerő-kölcsönzés  elősegítésére  (pl.  a  felszámolási  eljárásban).  A javaslat  az  ezzel
összefüggő törvényeket (szövetkezetekről szóló, csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló, valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló) módosítja.

28.  A megyei könyvtárak és a megyei
hatókörű városi múzeumok

feladatának ellátását szolgáló egyes
állami tulajdonú vagyontárgyak

ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló 2015. évi

LXXV. törvény módosításáról

Szabályozás célja:  Önkormányzatok részéről érkező megkeresések megfelelően,  megyei
hatókörű  városi  múzeumok  és  a  megyei  könyvtárak  feladatellátását  szolgáló  ingó  és
ingatlanvagyontárgyak a fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerültek.

29.  A Magyarország Kormánya és
Katar Állam Kormánya közötti
légiközlekedési megállapodás

kihirdetéséről

Szabályozás  célja:  A Megállapodás egyrészről  megfelel  az  európai  uniós  előírásoknak,
másrészről  modern  keretek  között  teszi  lehetővé  a  két  ország  bármely  nemzetközi
kereskedelmi  repülőtere  között  menetrend  szerinti,  személyszállító  és  árufuvarozó
légijáratok indítását.

30. A Magyar Corvin-lánc Testületről Szabályozás célja: Az előterjesztés célja, hogy rendezze a testület jogállását, működésének
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jogi kereteit.

31.  A Magyarország Kormánya és a
Szövetséges Transzformációs

Főparancsnok Parancsnoksága,
valamint a Szövetséges Erők

Európai Legfelsőbb
Parancsnoksága között a NATO

műveletek, gyakorlatok, és hasonló
katonai tevékenységek

végrehajtása során befogadó
nemzeti támogatás biztosításáról

szóló Megállapodás kihirdetéséről

Szabályozás célja:  a transzatlanti  térség és különösen Európa biztonsági  környezetében
bekövetkezett  negatív  változások  szükségessé  teszik  a  NATO  tagállamok  lehető
leghatékonyabb és legszorosabb katonai együttműködését.

32. A higanyról szóló Minamata
Egyezmény kihirdetéséről

Szabályozás  célja:  Az  Egyezmény  kiemelkedő  fontosságú  nemzetközi  szerződésnek
minősül és törvényben kell kihirdetni.

33. A Magyarország Kormánya és az
Egyiptomi Arab Köztársaság

Kormánya közötti légiközlekedési
megállapodás kihirdetéséről

Szabályozás célja: Új megállapodás kötése azért vált szükségessé, mert a jelenleg hatályos,
még 1958. március 20-án Kairóban aláírt egyezmény a modern üzemelési feltételeknek már
nem felel meg, továbbá Magyarországnak az európai uniós követelményekkel is összhangba
kellett hoznia légügyi kapcsolatait.

34. A szakképzési és felnőttképzési
hatósági feladatok átadásával
összefüggő egyes törvények

módosításáról

Szabályozás célja: A számos felnőttképzési hatósági- feladatkör kormányhivatalhoz történő
átkerülése miatt indokolttá vált további, a komplex szakmai vizsgák szervezésével szorosan
összefüggő feladatok áthelyezése is.

35. 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.
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36. A Szociális Munka Napjának
munkaszüneti nappá

nyilvánításáról

Szabályozás  célja: A Szociális  Munka  Napja  munkaszüneti  nap  legyen,  ugyanakkor  a
Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  a  továbbiakban  -  főszabály  szerint  -  nem  minősül
munkaszüneti napnak.

37. A muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi

CXL. törvény módosításáról

Szabályozás célja: A módosítás annak lehetőségét teremti meg, hogy ha az állami vagy
helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött kulturális javak körébe tartozó
vagyontárgyon  vagy  vagyontárgy-együttesen  az  állam  tulajdonszerzése  már  jogszerűen
teljesedésbe ment, de utóbb mégis olyan méltányolható körülmények merülnek fel, amelyek
a vagyontárgynak vagy vagyontárgy-együttesnek a használatba adását az érintett személy
részére indokolttá teszik, akkor erről megfelelő biztosítékok mentén az állam dönthessen.

38.
Egyes energetikai tárgyú

törvények árszabályozási célú
módosításáról

Szabályozás célja: A rezsicsökkentések politikájának, illetve eredményeinek hosszú távú
megőrzése  érdekében indokolt  annak  rögzítése,  hogy a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) 2016. december 31-ét követően is rendeletben állapítsa meg
az árhatósági jogkörébe tartozó egyes villamosenergia- és földgázdíjakat.

39. A hivatalos statisztikáról Szabályozás  célja: A  223/2009/EK  rendelet  módosításának  végrehajtásából  eredő
jogharmonizációs  kötelezettség  teljesítése,  valamint  az  Európai  Statisztika  Gyakorlati
Kódexének auditja kapcsán tett ajánlások megvalósítása érdekében szükséges a hivatalos
statisztikára vonatkozó törvény megalkotása és a KSH jogállására vonatkozó rendelkezések
kiegészítése.

40. A mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény módosításáról

Szabályozás  célja:  Az  előterjesztés  célja  a  mozgóképről  szóló  2004.  évi  II.  törvény
módosítása,  tekintettel  a  Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetésének
megalapozásáról  szóló  2016.  évi  LXVII.  törvénnyel  beiktatott  mozgóképszakmai
hozzájárulás bevezetése óta eltelt időszak tapasztalataira.

41. Egyes egészség- és önsegélyező
szolgáltatások védelméről

Szabályozás  célja: A törvényjavaslat  célja,  hogy  a  biztosítási  tevékenységet  már  nem
folytató egyesületek önsegélyező egyesületként tovább folytathassák működésüket. Ezért a
biztosítási  tevékenység  felfüggesztése  után  az  egyesület  tevékenységei  átkerülnek  a
felügyelet hatálya alá tartozó egészség- és önsegélyező pénztárba.

42. A tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló

2014. évi LXXVI. törvény
módosításáról

Szabályozás célja: A módosítás egyrészt érinti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a
törvény  szerinti  minősítésre  vonatkozó,  törvényi  szintű  szabályozást  igénylő  eljárási
szabályokat, másrészt egyéb technikai jellegű rendelkezések módosítását valósítja meg.
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43. Zártkertként nyilvántartott
ingatlanok művelés alóli

kivonásával kapcsolatban egyes
törvények módosításáról

Szabályozás  célja: Egy évvel  meghosszabbítja  a  zártkerti  területek  művelés  alól  kivett
területként  való  földhivatali  bejegyzésére  biztosított  kedvezményes  időszakot  és  ezzel
kapcsolatos jogtechnikai pontosításokat vezet be. Igazgatási szolgáltatási díjkötelessé teszi a
földvédelmi eljárásokat és a hivatali szervezet integrációja utáni időszakra is biztosítja a
földművelésügyi miniszter ingatlan-nyilvántartási adatbázisokhoz való hozzáférését.
 

44.  
A szőlő szaporítóanyag termesztés

érdekében a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről

és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény

módosításáról

Szabályozás  célja: a  vegetatív  szaporítóanyag  előállítás  eseteire  is  kiterjeszti  a
Földforgalmi törvény vetőmag előállításra vonatkozó kedvezményes szabályait.

45.  
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.
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