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2019. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek az Európa-nap munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő
módosításáról

1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

1. §

(1)  Az  anyakönyvi  eljárásról  szóló  2010.  évi  I.  törvény (Atv.)  27.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(2) A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság január 1-jén, március 15-én,
nagypénteken,  húsvétvasárnap,  húsvéthétfőn,  május  1-jén,  május  9-én,  pünkösdvasárnap,
pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha
az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén.”

(2) Az Atv. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat január
1-jén,  március  15-én,  nagypénteken,  húsvétvasárnap,  húsvéthétfőn,  május  1-jén,  május  9-én,
pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-
26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap,
július 1-jén.”

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

2. §

A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011.  évi  CXCIX. törvény 93.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(1)  Munkaszüneti  nap:  január  1.,  március  15.,  nagypéntek,  húsvéthétfő,  május  1.,  május  9.,
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.”

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

3. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1)  Munkaszüneti  nap:  január  1.,  március  15.,  nagypéntek,  húsvéthétfő,  május  1.,  május  9.,
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.”

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
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4. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1)  Munkaszüneti  nap:  január  1.,  március  15.,  nagypéntek,  húsvéthétfő,  május  1.,  május  9.,
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.”

5. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

5. §

A  büntetések,  az  intézkedések,  egyes  kényszerintézkedések  és  a  szabálysértési  elzárás
végrehajtásáról  szóló  2013.  évi  CCXL.  törvény  242.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1)  Munkaszüneti  nap:  január  1.,  március  15.,  nagypéntek,  húsvéthétfő,  május  1.,  május  9.
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.”

6. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

6. §

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1120. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1)  Munkaszüneti  nap:  január  1.,  március  15.,  nagypéntek,  húsvéthétfő,  május  1.,  május  9.,
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.”

7. Záró rendelkezések

7. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tett az első és második
világháborúban  egymás  ellen  harcoló  európai  országoknak,  hogy  szén-  és  acéltermelésüket
vonják közös irányítás alá. Francia- és Németországon kívül Belgium, Hollandia, Luxemburg és
Olaszország válaszolt a felhívásra, és 1951 áprilisában aláírták az első Szén és Acélközösséget
létrehozó Párizsi Szerződést, amit az európai integráció első lépcsőjeként szoktak emlegetni. A
kormányfők 1985-ös milánói találkozójukon elhatározták, hogy ez a nap legyen „Európa-nap”
mely  minden  tagország  minden  állampolgárához  szól.  Ezen  a  napon  az  uniós  intézmények
megnyitják  kapuikat  a  nagyközönség  előtt.  A nyílt  nap  célja,  hogy  a  polgárok  betekintést
nyerjenek az európai uniós intézmények munkájába.  A törvényjavaslat  -  e nap munkaszüneti
nappá nyilvánításával – az Európa-nap méltó megünnepléséhez járul hozzá.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításával, a munka
törvénykönyvével való koherencia megteremtése érdekében május 9-ét a munkaszüneti napok
közé emeli.

2. § 

A törvényjavaslat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításával,
a munka törvénykönyvével való koherencia megteremtése érdekében május 9-ét a munkaszüneti
napok közé emeli.

3. § 

A törvényjavaslat a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény módosításával május 9.
napját munkaszüneti nappá nyilvánítja.

4. § 

A törvényjavaslat a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával, a munka
törvénykönyvével  való koherencia megteremtése érdekében az Európa-napot  a  munkaszüneti
napok közé emeli.

5. § 

A törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás  végrehajtásáról  szóló  2013.  évi  CCXL.  törvény  módosításával,  a  munka
törvénykönyvével való koherencia megteremtése érdekében május 9-ét a munkaszüneti napok
közé emeli.

3



6. § 

A § megteremti az összhangot a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel.

7. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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