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1. 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 új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmazhat.

2. 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.

3. 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.
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4. 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.

5. 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. 

2



6. 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. 

7. Az önkényuralmi jelképek
kereskedelmi célú hasznosításának

tilalmáról, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények

módosításáról 

Szabályozás célja: A javaslat kimondja az önkényuralmi jelképek általános kereskedelmi
célú felhasználhatóságának tilalmát. A tilalom nem vonatkozik az ismeretterjesztő, oktatási,
tudományos,  az  önkényuralmi  jelképekhez  kötődő  történelmi  eseményeket  ábrázoló
művészeti  célú,  vagy  a  történelem,  illetve  a  jelenkor  eseményeiről  szóló  tájékoztatás
céljából történő felhasználás, megjelenítés vagy értékesítés esetére.

8. Az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009.

évi XXXVII. törvény és egyéb
kapcsolódó törvények

módosításáról

Szabályozás  célja: Az  erdőgazdálkodók  gazdálkodási  tevékenységének  elősegítése  az
erdők közérdekű funkcióit védő korlátozások ésszerűsítésével, az erdőtervezés rendszerének
egyszerűsítésével,  az  erdőgazdálkodás  adminisztrációs  terheinek  csökkentésével  és  az
elektronikus  ügyintézésre  való  áttéréssel,  valamint  az  erdőgazdálkodáshoz  kapcsolódó
hatósági eljárások teljes díjmentességének bevezetésével. Lehetővé válik az osztatlan közös
tulajdonú erdőterületek tulajdonosi  közösségek általi  közvetlen használata.  Erdőfelújítási
kötelezettség  mulasztása  esetén  bírságolás  helyett  a  mulasztó  költségén  elvégzett
gazdálkodási  tevékenység  eszközének  alkalmazása  kerül  előtérbe,  továbbá  bevezetésre
kerül az erdőfelújítási biztosíték.
2/3-os  rendelkezések:  Megteremtik  a  3  ha  alatti  területű,  állami  tulajdonban  lévő,
összefüggő erdőterületekkel nem határos, zárvány erdőfoltok eladási lehetőségét. Indok: az
állami gazdálkodás ezeken a területeken nem megoldható.
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9. Állami tulajdonban lévő ingatlan
ingyenes tulajdonba adásáról és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény módosításáról

Szabályozás célja: Eredetileg a Fidesz és az MSZP képviselőinek közös javaslata (később
az  MSZP-s  képviselők  visszavonták  aláírásukat),  célja,  hogy  ingyenesen  az  Országos
Magyar Vadászkamara tulajdonába kerüljön a Kárpát-medence egyetlen Vadászmúzeuma,
ami a hatvani Grassalkovich kastélyban található.
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