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1. Egyes törvényeknek a nagypéntek
munkaszüneti nappá történő

nyilvánításával összefüggő
módosításáról 

Szabályozás célja: A törvényjavaslat a nagypénteket munkaszüneti nappá nyilvánítja.

2. A határőrizeti területen lefolytatott
eljárás szigorításával kapcsolatos

egyes törvények módosításáról

Szabályozás célja: A törvényjavaslat a tranzitzónát jelöli ki azon migránsok tartózkodási
helyéül:

a) akiknek a kérelmét még nem bírálta el a hatóság,
b) akik kérelmét a hatóság elutasította, a bíróság jogerős döntéséig.

Ezentúl  a  menedékjog  iránti  kérelmet  kizárólag  a  tranzitzónában  lehet  benyújtani.  Új
szabálysértési tényállás kerül megalkotásra, a kijelölt tartózkodási hely elhagyása esetére. A
tranzitzónát Szerbia felé szabadon el lehet hagyni.

3. A mezőgazdasági termelést érintő
időjárási és más természeti

kockázatok kezeléséről szóló 2011.
évi CLXVIII. törvény

módosításáról 

Szabályozás célja: Az egész országra kiterjedő, talajgenerátoros jégkármegelőző rendszer
létrehozása,  további  újítás,  hogy  nemcsak  a  csapadékadatok  alapján,  hanem  a  nyári
időszakban mért hőség alapján is meg lehet majd állapítani az aszály beálltát, így bővül az
aszálykárok köre. 
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4. Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi

LXXVIII. törvénynek az egyszerű
bejelentés 300 négyzetméternél

nagyobb lakóingatlan nem
kereskedelmi célú építésére történő

kiterjesztésével összefüggő
módosításáról

Szabályozás  célja: Az  új  lakóépületre  és  lakóépület  bővítésére  is  vonatkozik.  Csak
természetes személy építtetőre vonatkozik. Csak saját lakhatás biztosítása céljából végzett
építési tevékenységre terjed ki. Az épület egy lakásnál többet nem tartalmazhat.
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5. A közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény módosításáról 

Szabályozás célja: A buszsofőrök pihenőidejének EU-val egyeztetett módosítása. A napi
pihenőidő két részletben kiadható: az egyik rész egybefüggően legalább 9 órás, a másik
egybefüggően legalább 3 órás. Hatálybalépés: 2018. január 1.

6. A jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény módosításáról 

Szabályozás célja: A szabályozás célja, hogy könnyítsen az olyan vállalkozások adóterhein,
amelyek alkohol tartalmú csokoládégyártáshoz felhasználandó gyümölcsöt szállítanak be.
Az ilyen esetekben a Javaslat szerint nem lenne szükség adóraktári engedélyre a csokoládé
előállító  számára,  hanem  az  alkoholos  gyümölcsöt  előállító  adóraktár  az  adófizetési
kötelezettség alól mentesülve értékesíthetné a terméket az előállító részére.

7. Egyes állami tulajdonban álló
ingatlanoknak a Magyarországi

Református Egyház részére
történő tulajdonba adásáról 

Szabályozás  célja: A  geszti  Tisza-kastély  a  megújulását  követően  a  Magyarországi
Református Egyház tulajdonába kerül ingyenesen.

8. A nemzetközi magánjogról Szabályozás célja: A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
hatálybalépése óta nagymértékben átalakult Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszere,
ezért szükséges új szabályrendszer alkotása. A Javaslat általános jelleggel kimondja, hogy a
törvény szabályait  csak az  olyan jogviszonyokra kell  alkalmazni,  amelyekre  az  Európai
Unió  általános  hatályú,  közvetlenül  alkalmazandó  jogi  aktusa  vagy  nemzetközi
megállapodás hatálya nem terjed ki.

9. Az egyes büntetőjogi tárgyú
törvények módosításáról 

Szabályozás célja: Az előterjesztés elsősorban a büntetőeljárásról  szóló 1998.  évi  XIX.
törvény  módosítására  tesz  javaslatot,  vagyis  leszögezi,  hogy  a  büntetőügy  további
elintézésében ne vegyen részt olyan bíró, aki az eljárás bármely korábbi szakaszában, így
akár  a  nyomozás  során  bíróként  járt  el.  Kisebb  változtatásokat  hajt  végre  a
büntetőeljárásban alkalmazható hirdetményi kézbesítés és a határzáras bűncselekményekkel
kapcsolatos külön eljárás vonatkozásában is. 

10. A büntetőeljárásról Szabályozás  célja: Az  új  Be.  teljesíti  a  Btk.  büntetőpolitikai  elvárásait,  hatékony
megoldásokat kínál a bűnözéssel szembeni harcban, egyúttal választ ad a jogalkalmazók
által  jelzett  igényekre  úgy,  hogy  eközben  biztosítja,  és  magasabb  szintre  emeli  a
büntetőeljárás  alapjogi  garanciáit.  Az  új  Be.  várható  támogatottsága  jól  szemléltethető
azáltal, hogy az előterjesztés szakmai vitája és az ötpárti egyeztetés után nem maradt fenn
lényegbe vágó, az új Be-t alapelveiben megtámadó észrevétel. 
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A bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény

módosításáról

Szabályozás célja: A módosítás alapján a fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés
behajtása iránt  indult  végrehajtási  eljárásban,  a lakóingatlan árverése esetén az érvényes
vételi ajánlatnak el kell érnie legalább az ingatlan becsértékét, ahogyan a végrehajtást kérő
is csak a becsértéknek megfelelő összegért veheti át az ingatlant.
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