2018. januárban hatályba lépő - bírósági eljárásokat érintő - jogszabályok (civilisztikai ügyszakot érintően)
2017. december 13-i időállapot szerint
FIGYELEM: A még ki nem hirdetett jogszabályokról a tájékoztató a legutoljára ismert normaszöveg tükrében készült, így az még változhat!

1.

Jogszabály

A módosítás tartalma

A polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX.
törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes
törvények módosításáról
szóló 2017.évi CXXX.
törvény

A törvény 146. §-a hatályon kívül helyezi a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendeletet.
A Pp. saláta tv. összesen 72 törvényt módosít, a bíróságokat kiemelten érintőek az
alábbiak:

Hatályba lépés
dátuma
- 2017. december
31.
- 2018. január 1.
- 2018. január 2.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása
Az Itv. módosítása az új Pp. megalkotásával összefüggő illetékjogi rendelkezéseket
tartalmazza, valamint a Pp. terminológiájából fakadó szükségszerű változásokat vezeti át.
2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.)
módosítása
A Cstv. 6. §-a az új Pp. részben megváltozott szabályaira, eltérő terminológiájára,
valamint a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes eljárásról szóló 2017. évi CXVIII. törvény rendelkezéseire
tekintettel módosul.
3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) módosítása
- A Vht. 41. § módosítása, amely szerint a végrehajtás megszüntetésének alapjául
szolgálhat, ha az adós arra hivatkozik, hogy a követelés, illetve a végrehajtási jog elévült.
- A Vht. 56. § (2) bekezdése alapján a bíróság a végrehajtás korlátozásáról – ha az
elbíráláshoz szükséges tények nem állapíthatóak meg – a felek meghallgatása, a
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végrehajtó megnyilatkoztatása vagy egyéb bizonyítás felvétele után határoz.
2.

A bírósági polgári
nemperes eljárásokban
alkalmazandó
szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes
eljárásokról szóló 2017. évi
CXVIII. törvény

A törvény 25. §-a alapján hatályon kívül helyezi:

2018. január 1.

- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybalépése folytán szükséges
rendelkezések tárgyában elfogadott 105/1952. (XII.28.) MT rendeletet,
- a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról
szóló 1/1960. (IV.13.) IM rendelet.
1. A bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések (I.
fejezet)
A törvény I. fejezete a valamennyi, bírósági nemperes eljárásban alkalmazandó
általános rendelkezéseket foglalja magában.
Kimondja a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) funkcionális
hatályát (a bírósági polgári nemperes eljárásokban - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - a Pp. szabályait a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő
eltérésekkel kell alkalmazni)
2. A törvényben szabályozott nemperes eljárások közös szabályai (II. fejezet)




3.

A költségmentesség és a
költségfeljegyzési jog
polgári és közigazgatási
bírósági eljárásban történő

A személyállapoti nemperes eljárások:
a. Holtnak nyilvánítási eljárást,
b. Halál tényének megállapítása iránti eljárást,
c. Eltűntnek nyilvánítási eljárást és az
d. Apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárásokat.
A házassági életközösség alatt a házastársi vagyonközösség közös kérelemre
történő megszüntetése és helyreállítása iránti nemperes eljárás

- A törvény 20. §-a hatályon kívül helyezi a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági
eljárásban című 6/1986. (VI.26.) IM rendeletet.
- A törvény koncepcionálisan
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alkalmazásáról szóló 2017.
évi CXXVIII. törvény



Hatályba lépés
dátuma

az 1952. évi Pp. személyes költségmentességre, valamint

tárgyi költségfeljegyzési jogra vonatkozó egyes rendelkezéseit, illetve a 6/1986.
(VI.26.) IM rendelet személyi és tárgyi költségkedvezmények engedélyezésével
kapcsolatos
részben megújult szabályait tartalmazza.


4.

Az ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény

1. A tárgyaló bírót közvetlenül érintő rendelkezések
1.1.

Ütv. hatálya, az ügyvédi tevékenységre jogosultak és az ügyvédi titoktartás

- Ütv. hatálya kiterjed az új jogintézményként szabályozott kamarai jogtanácsosokra és
a nyilvántartásba vett jogi előadókra is.
- Az ügyvédi tevékenységre jogosultak körét taxatíven sorolja fel az Ütv. 4.§-a.
- Az ügyvédi titoktartás alapvető szabályai és elvei nem változtak, azonban annak
részletesebb szabályázását adja a jogalkotó (9-12.§).
1.2.

Helyettes ügyvéd jogintézménye

A törvény kötelezettségként írja elő, hogy
- az ügyvédi irodai tagsággal nem rendelkező ügyvéd,
- az európai közösségi jogász, valamint
- az egyszemélyes ügyvédi iroda
az ügyvédi tevékenység gyakorlásában való akadályoztatása esetére helyettes
ügyvédet kell, megbízzon (aki az ügyvédi tevékenység tekintetében a helyettesített
ügyvéd teljes körű helyetteseként jár el).
1.3.

Megbízási díj
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Az Ütv. értelmében továbbra is főszabályként fennmarad, hogy az ügyfél és az ügyvéd
szabadon állapodik meg a megbízás díjában. A törvény azonban a sikerdíj bíróság előtti
érvényesíthetősége tekintetében szigorúbb feltételeket állapít meg.
1.4.

Kirendelt ügyvéd

Változás, hogy a kirendelt ügyvéd gyűjtőfogalmába nem tartozik bele a pártfogó
ügyvédi képviseletet ellátó jogi segítő.
1.5.

Kamarai jogtanácsos

Az Ütv. az ügyvédi tevékenységet gyakorlók körébe integrálja kamarai jogtanácsos
elnevezéssel azokat a munkaviszony, tág értelemben vett közszolgálati jogviszony vagy
közérdekű tevékenységre irányuló önkéntes jogviszony alapján ügyvédi tevékenységet
végző személyeket, akik a jövőben az ügyvédi kamara tagjaként láthatják el
tevékenységüket.
2. Igazgatási szempontból releváns rendelkezések
2.1. Nyilvántartások vezetése és kezelése
- Azáltal, hogy a perbeli képviseletet ellátó jogtanácsosok kamarai jogtanácsosokká
„alakulnak át”, megszűnik a bíróságokat terhelő jogtanácsosi névjegyzék vezetésének
kötelezettsége.
- A jövőben a kamarai jogtanácsosok nyilvántartását a Magyar Ügyvédi Kamara
vezeti.
2.2. Igazolványok
- A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. tvr. alapján kiadott jogtanácsosi
igazolványok 2018. január 1-jén érvényüket vesztik, így azokat 2018. január 31-ig vissza
kell vonni.
- A kamarai jogtanácsosok részére arcképes igazolvány kerül kiállításra.
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2.3. Iasz.-osok jogtanácsosi munkaköre és a bíróságok képviselete
Az igazságügyi alkalmazott kamarai jogtanácsos nem lehet, azonban jogtanácsosként
elláthat jogi képviseletet a bíróságok előtt polgári és közigazgatási ügyben.
5.

Az ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes
törvények és egyéb
igazságügyi tárgyú
törvények módosításáról
szóló 2017. évi CXXXVI.
törvény

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

2018. január 1.

- Hatályát veszti az Itv. azon rendelkezése, melynek értelmében a jogtanácsosi
névjegyzékbe vételt követően a változások bejelentésével kapcsolatos eljárás
illetékmentes.

(a bíróságok
szempontjából
releváns
rendelkezések)

2. Pp.
A Pp-t számos pontos eltérő szöveggel lépteti hatályba (e körben az OBH
észrevételeit beépítették, így azok a mindennapi jogalkalmazás szempontjából
támogatandóak.)
- átvezeti a kamarai jogtanácsos fogalmát a kódexen
- biztosítja, hogy a bírósági titkár is eljárhasson kötelező jogi képviseletes ügyében
- lehetővé teszi, hogy a házassági perekben is biztosított legyen a méltányos perköltségviselés
- meghatározza az elektronikus kapcsolattartás körében a hatálybaléptetés körében
szükséges átmeneti rendelkezéseket
3. Fentieken túlmenően módosul továbbá (a bíróságokat érintő főbb jogszabályok)
a) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
b) a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
c) a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
d) ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
e) szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény,
f) a választottbíráskodásról szóló 2017. LX. törvény
g) az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
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6.

A csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX.
törvény jogharmonizációs
célú módosításáról szóló
2017. évi CXXVI. törvény

A módosítás tartalma

Hatályba lépés
dátuma

- A törvény a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokkal összefüggésben
állapít meg tagállami belső jogi kiegészítő szabályokat a fizetésképtelenségi eljárásról
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2015/848 rendeletével összefüggésben.

2018. január 1.

- Az új uniós rendelet alapvetően nemzetközi magánjogi szabályokat állapít meg azokra a
tagállami fizetésképtelenségi eljárásokra, amelyeket a mellékletében felsorolva az uniós
szabályozás hatálya alá vont.
- Jelenleg a Cstv. szerinti csődeljárások és felszámolási eljárások tartoznak ide a
magyarországi fizetésképtelenségi eljárások közül.

7.

A használati minták
oltalmára vonatkozó
szabályozás módosításáról
szóló 2017. évi CXX. törvény

2018. január 1.
A módosítás az alábbi tárgyköröket érintően tartalmaz pontosításokat:
- mi minősülhet mintának - a minta definícióját kibővítve és a mintának nem minősülő
tárgyak felsorolását kiegészítve [1.§],
- mi tartozik a technika állásához [2.§], valamint
- milyen zsinórmértéket kell alkalmazni a mesterségben járatos személy
tudásszintjének meghatározásakor [3.§],
- a használatiminta-oltalom és a szabadalom viszonyának tisztázása [1-3.§],
- a mintaoltalom iránti eljárás szabályozásának áttekinthetőbbé és a jogintézmény
sajátosságaihoz jobban illeszkedővé tétele [4-20.§]
- a jogérvényesítéssel kapcsolatos anomáliák csökkentése a bitorlási keresetek
visszaélésszerű használatának visszaszorításával, a használati minták bitorlásának
dekriminalizációjával, eljárás-gazdaságossági szempontok érvényesítésével és az oltalom
opcionális „megerősítésével” [21.§]

8.

A választott bíráskodásról
szóló 2017. évi LX. törvény

- A Vbt. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó
Választottbíróság hatáskörébe utalja a Magyarországon állandó választottbíróság által
intézendő valamennyi kereskedelmi ügyet.
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dátuma

- Önálló intézményes választottbíróságként szabályozza továbbá a Sport Állandó
Választottbíróságot, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara által működtetett választottbíróságot.
- A törvény V. Fejezete részletesen szabályozza az ideiglenes intézkedés elrendelését,
meghatározva, hogy ezen a jogcímen milyen típusú intézkedések elrendelésére van
lehetőség, és hogy azok elrendelése kapcsán a választottbírósági tanácsnak milyen
körülményeket kell mérlegelni.
9.

A váltójogi szabályokról
szóló T/18310. számú
törvényjavaslat

- A törvény egyrészt törvényi szinten kodifikálja az 1930. évi Genfi Váltójogi
egyezményben meghatározott váltójog anyagi jogi szabályait:


Az Országgyűlés 2017.
december 12-én elfogadta
kihirdetése december
végére várható



E körben a törvény korábbi szabályrendszerhez képest változtatást nem
tartalmaz.
A törvény hatályon kívül helyezi a váltójogi szabályok közzétételéről szóló 1/1965.
(I.24.) IM rendeletet.

- Figyelemmel arra, hogy az új Pp-ben nem kerültek kodifikálásra a váltóperrel
kapcsolatos rendelkezések, így – hiánypótló jelleggel – összhangban az új polgári
perrendtartással részletesen rendezi a váltóperek eljárásjogi szabályait is.

- A törvény – eljárásjogi szempontból - főbb rendelkezései:


Váltóper alatt továbbra is a váltóra alapított jog érvényesítése iránti pert kell
érteni, bármely más, nem a váltójogon alapuló követelés iránti per nem minősül
váltópernek.



A bíróságok szempontjából is kiemelt eljárásjogi rendelkezés, hogy a törvény a
Pp. 171. §-át kiegészítve a keresetlevél kötelező mellékletévé teszi a váltó
hiteles
másolatának
csatolását,
mivel
a
váltóper
szabályainak
alkalmazhatósága szempontjából ez elengedhetetlen eljárásjogi feltétel, továbbá
anyagi jogilag sem képzelhető el váltókövetelés támasztása a váltó birtokának
hiányában.
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10.

A közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel
és az egyes hatósági
eljárások egyszerűsítésével
összefüggő törvények
módosításáról szóló
T/18320. számú
törvényjavaslat

A módosítás tartalma

A saláta-törvény összesen 42 törvényt módosít.
A bíróságokat érintő – 2017. december 31-én és 2018. január 1-jén hatályba lépő jelentősebb módosítások:
1. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
Elsőfokú döntéssel szemben fellebbezés kizárása (egyfokú eljárás = ha más feltétel
nincsen, tanácsi eljárás a perben)

Az Országgyűlés 2017.
december 12-én elfogadta

2. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

kihirdetése december
végére várható

Hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyekben kizárják a fellebbezést = ha más
feltétel nincsen, tanácsi eljárás)
3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása
Kimondja, hogy a megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására és az
Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha az elsőfokú hatóság
 a járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy
 a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője
4. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
Tartalmi módosítás
 a közbeszerzési szerződés sajátos semmisségi okai vonatkozásában
szabályozza, hogy kiemelkedően fontos közérdekből e törvény szerinti
semmiség jogkövetkezményei mellőzhetők. A közigazgatási perrendtartásban
foglaltakkal analóg szabályozást alkot arra nézve, hogy a pusztán gazdaságicélszerűségi ok nem minősülhet kiemelkedően fontos közérdeknek
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a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) hatáskörének törvényi rögzítése a
szerződés semmissége és a semmisség hiánya megállapítására és a
semmisség jogkövetkezményei közül az eredeti állapot helyreállíthatóságára
vonatkozó döntés
a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (felhívás, tájékoztatás) jogszerű
visszavonása esetén a jogorvoslati eljárás megszüntetésének van helye

Eljárási törvényekkel való összhang megteremtése
 kötelező elektronikus kapcsolattartás bevezetése a KDB előtt folyó
jogorvoslati eljárásban, a közigazgatási perben a hatóság köteles a
jogorvoslati eljárás iratait elektronikusan is rendelkezésre bocsátani
 sommás eljárás kizárása a jogorvoslati eljárásban
 a többszöri hiánypótlás lehetőségének megteremtése
 érdekelt személy ügyfélként való bevonásának lehetősége a hatóság által
 eljárás felfüggesztésének lehetősége más szerv döntéséig
 zárt tárgyalás elrendelésének feltételeit rögzíti
 fogalomhasználat egységesítése
 igazgatási szolgáltatási díj visszafizetésének esetei, a visszafizetés mértéke
Közbeszerzési és bírósági eljárás gyorsítása
 további rövid törvényi határidőket szab a jogorvoslati és bírósági eljárásra a
felek, érdekeltek, a hatóság és a bíróság számára
 az eljárás résztvevői és az érdekeltek számára az iratbetekintési és a
nyilatkozattételi jog gyakorlására határidőt szab
 KDB a tárgyalást legfeljebb 8 napra halaszthatja el
Közbeszerzési polgári per szabályai
 meghatározza a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban hozott határozat,
a közigazgatási és a polgári perben hozott határozat egymáshoz való
viszonyát az érvénytelenség szempontjából, pertípusonként
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dátuma

Új közigazgatási perek
 eljárási bírságot kiszabó végzés elleni halasztó hatályú per
 egyéb, az Ákr. szerint megtámadható végzés elleni per
 a miniszternek az akkreditált közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő
felvétellel kapcsolatos döntése elleni per
 minősített ajánlattevők hivatali névjegyzékével kapcsolatos per
 megbízhatósági igazolás tárgyában hozott határozattal szembeni per
5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása




a járási (kerületi) hivatal vezetője vagy
a képviselő testület kivételével helyi önkormányzat szerve, vagy
rendvédelmi szerv helyi szerve

által hozott határozatokkal szemben is kizárható külön törvényben a fellebbezés
lehetősége (ha más feltétel nincsen, tanácsi eljárás)

11.

Az állami vagyonnal és
nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal
összefüggő egyes
törvények módosításáról
szóló T/18311. számú
törvényjavaslat

A törvény módosítja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvényt az alábbiak szerint:
-

a törvény nevesíti a felszámolási tevékenység
veszélyesként megjelölt tevékenységeket

-

hatályát veszti azon rendelkezés, mely szerint a pénzügyi szolgáltatási
tevékenységet folytató szervek listáját a felügyeleti szerv (MNB) megküldi a
törvényszékeknek és az ítélőtábláknak, akik ezeket az adatokat a felszámolók
számára elérhetővé teszik

-

a módosítás értelmében a bíróságnak már nem feladata a felszámolók
adatszolgáltatása alapján az adós számláit vezető valamennyi pénzforgalmi
szolgáltató értesítése a felszámolás elrendeléséről, hanem a módosítás a
pénzügyi intézmények kötelezettségévé teszi a felszámoló értesítését az általuk

Az Országgyűlés 2017.
december 12-én elfogadta
kihirdetése december
végére várható
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pártatlan

végzésére

kihirdetést
követő 8. napon
(várhatóan
december vége,
január eleje)
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Hatályba lépés
dátuma

vezetett számlákról
12.

Az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény
módosításáról szóló
T/18530. számú
törvényjavaslat
Az Országgyűlés 2017.
december 12-én elfogadta
kihirdetése december
végére várható

A tvjavaslat az e-ügyintézési törvényt módosítja az alábbiak szerint:

2018. január 1.

- A tvjavaslat biztosítja, hogy a Kormány rendeletet hozhasson az elektronikus
ügyintézés feltételeit önhibájukon kívül teljesíteni nem tudó szervekről (önhibán
kívüli akadályozottság).
- A rendelkezés értelmében e szervekkel nincs lehetőség elektronikus kapcsolattartásra
kivéve azon ügyekben, ahol ezt mégis vállalni tudja.
- Ilyen akadályozottság esetén az elektronikus kapcsolattartásra köteles ügyfelet
(ideértve a képviselőjét, jogi képviselőjét) elektronikus kapcsolattartásra nem
kötelezettnek kell tekinteni.

13.

A közigazgatási
perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény

Részletes tananyag készült

2018. január 1.

14.

Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény
és a közigazgatási
perrendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes
törvények módosításáról
szóló 2017. évi L. törvény

- A törvény nagy része az Ákr. és a Kp. által bevezetett új terminológiáinak átvezetése
az ágazati joganyagon.

2018. január 1.

- Továbbra is hatályos marad a közigazgatási nemperes eljárásokról szóló törvény –
módosításokkal.
- A Mötv. módosítása szerint a Ket.-ből és az Ákr.-ből az önkormányzati hatósági ügyre
vonatkozó szabályok kikerülnek, és külön fejezetben szabályozza.
- Az Ákr. azzal a szöveggel lép hatályba a kivett eljárásokat felsorolva, hogy az Ákr.
hatálya nem terjed ki


a szabálysértési eljárásra,
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a választási eljárásra,



a népszavazás kezdeményezésére és



a népszavazási eljárásra,



az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra,



a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint



az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével az állampolgársági
eljárásra, és



a versenyfelügyeleti eljárásra.

Hatályba lépés
dátuma

- A semmisség szabályai kiegészülnek azzal, hogy a döntést meg kell semmisíteni,
illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni, ha az eljárásba
további ügyfél bevonásának lett volna helye.
15.

Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével
összefüggő törvények és
egyes egyéb törvények
módosításáról szóló 2017.
évi CLIX. törvény

- Az Ákr. 2018. január 1-jei hatálybalépésével hatályát veszti a Ket., mely az adóigazgatási
eljárásban az általános eljárási szabályok tekintetében háttérjogszabályként
alkalmazandó.
- A Ket.-et felváltó Ákr. hatálya viszont nem terjed ki az adóigazgatási eljárásra.
- Az Ákr. szerint 2018. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általános közigazgatási
végrehajtó szolgálatként jár el, melyhez kapcsolódóan önálló végrehajtási törvény
készült, az Avtv., mely a hatályos adózás rendjéről szóló törvényből kikerülő végrehajtási
szabályokat is tartalmazza.
- Az adózás rendjének újrakodifikálásával összefüggésben felül kellett vizsgálni
valamennyi kapcsolódó jogszabályt a jogrendszer koherenciájának biztosítása
érdekében.
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2018. január 1.

Jogszabály
16.

A tisztességtelen piaci
magatartás és a
versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény, valamint az
azzal összefüggő egyes
törvényi rendelkezések
módosításáról szóló 2017.
évi CXXIX. törvény

A módosítás tartalma
A törvény a Tpvt.-t, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt és a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvényt
alapvetően jogharmonizációs céllal módosítja.

Hatályba lépés
dátuma
2018. január 1.

- A Tpvt. módosítása tekintetében kiemelendő, hogy az elsősorban a közigazgatási
perek vonatkozásában, a Kp. által bevezetett új szemlélethez igazítja a törvény
szóhasználatát.
- Ugyanakkor egyes GVH által meghozott közigazgatási döntések felülvizsgálata
tekintetében eltérő eljárási szabályokat határoz meg.
Bíróságokat érintő rendelkezések:
 a törvény rögzíti, hogy mely eljárásokat utal közigazgatási nemperes
eljárásra
 FT hatáskörébe utalja egyértelműen a GVH által egyéb közigazgatási
szervvel szemben versenysértés miatt induló ügyeket

17.

Az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény

- Az adóigazgatási közigazgatási eljárás szabályozása nemzetgazdasági, közigazgatási
hatékonysági és nem utolsósorban (közigazgatási) bírósági szempontból alapvető
jelentőségű.

2018. január 1.

A törvény
- újraszabályozza az ellenőrzések típusait
- részletezi a hatóság által kiszabható bírságok mértékét
Bíróságokat érintő rendelkezések:
- több egyfokú eljárást szabályoz - ezek csak egyéb feltételek hiányában vannak tanácsi
eljárásra utalva, a tájékoztató részletezi
18.

Az adóigazgatási
rendtartásról szóló CLI.
törvény

Az adóigazgatási közigazgatási eljárás szabályozása nemzetgazdasági, közigazgatási
hatékonysági és nem utolsósorban (közigazgatási) bírósági szempontból alapvető
jelentőségű.
Megjegyzés: A jogalkotó külön törvényben rendelkezett az adózás rendjének szabályairól,
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Hatályba lépés
dátuma

illetve önálló eljárási kódexet alkotott ezen eljárások lefolytatására.
- A módosítás célja az ellenőrzések hatékonyságának növelése és az ügyfél-barátabb
szolgáltatás nyújtása.
Bíróságokat közvetetten érintő rendelkezések:
 bizalmi vagyonkezelésnél a kezelt vagyon is adózónak minősül
 az adóigazgatási fellebbezési eljárásban új bizonyíték korlátozottan terjeszthetik
elő az adózók - ennek a perbeli bizonyításra lesz kihatása
19.

Az adóhatóság által
foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII.
törvény

- 2018. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általános közigazgatási végrehajtó
szolgálatként jár el, melynek önálló szabályait külön törvény határozta meg.

2018. január 1.

A törvény hatálya kiterjed:
- Az állami adó és vámhatóság valamint önkormányzati adóhatóság által megállapított,
törvényen alapuló fizetési kötelezettségek végrehajtására.
- Az Ákr. alapján az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásra.
- Azon köztartozások végrehajtására, amelyekre a törvény az adók módjára történő
behajtást rendeli el.

20.

A közigazgatási
szabályszegések
szankcióinak átmeneti
szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog
reformjáról
összefüggésben egyes
törvények módosításáról
és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről
szóló 2017. évi CLXXIX. tv.

- Az Átmeneti szankciótörvény a szankciókra vonatkozó szabályokat állapítja meg.
- A hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően, szankció a közigazgatási bírság
(ennek aleseteként a helyszíni bírság), az elkobzás, valamint a figyelmeztetés.
- Egyéb jogszabály külön szankciókat állapíthat meg, mely külön, speciális
szankciókra természetesen e törvény nem tartalmaz rendelkezést, a felsorolásban
történő szerepeltetés kizárólagos indoka, hogy egyértelművé váljon, a jelen
törvényjavaslat nem érinti semmilyen formában az egyéb szankciókat.
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- 2018. január 1.
- 2019. január 1.
(a végleges
törvényé)

Jogszabály
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Hatályba lépés
dátuma

A Kp. 10. §-ának módosítása azt célozta, hogy a közigazgatási bíróságokon ne
kerüljenek – általános jelleggel – kizárásra korábbi foglalkoztatási jogviszonyuk
miatt a közigazgatásból érkező tisztviselők.
21.

Az egyes migrációs tárgyú
törvények módosításáról
szóló 2017. évi CXLIII.
törvény

A törvény salátatörvény, összesen 16 törvényt módosít, amelyek listája a jelen
tájékoztató végén olvasható.
A törvény bíróságokat érintő rendelkezései 2018. január 1. napján lépnek hatályba.
A legjelentősebb módosítás, illetve kiegészítés:




A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényt (Sztmv.)
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvényt (Harmtv.)
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényt (Met.)

érinti, aminek indoka az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(Ákr.) hatálybalépése.


Az Ákr. kivett eljárásként kezeli az idegenrendészeti és menekültügyi eljárásokat.



Ebből következően az Szmtv., Harmtv. és Met. az, amely rendezi az
idegenrendészeti és menekültügyi eljárások részletszabályait.



A módosítás alapján azonban fennmaradt az Ákr-re történő visszautalás, így
ott, ahol e törvények tartalmaznak visszautalást, az Ákr. mégis alkalmazandó.

Az egyes módosításokat annak tükrében kell értékelni, hogy 2018. január 1. napján
hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény (Kp.), amelynek folytán
például:


a megváltoztatási jogkör a főszabály, így azt az ágazati szabályozásban kizárni, és
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Hatályba lépés
dátuma

nem engedni kell, ha a jogalkotó korlátozásról dönt


22.

Az egyes agrárszabályozási
tárgyú törvényeknek az
általános közigazgatási
rendtartásról szóló
törvénnyel összefüggő és
más célú módosításáról
szóló T/18567. számú
törvényjavaslat
Az Országgyűlés 2017.
december 12-én elfogadta
kihirdetése december
végére várható

23.

Az egyes elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos
egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló
361/2017. (XI. 30.) Korm.
rendelet

az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés lehetőségét törvény biztosíthatja, változott a
korábbi szabályozási koncepció (egyfokú eljárásban hozott közigazgatási
határozat tárgyában hozott ítélet ellen akkor volt helye fellebbezésnek, ha
bíróság a határozatot megváltoztathatta).

A törvényben szereplő módosítások bevezetését egyrészt szakmai tapasztalatok,
valamint az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások, másrészt pedig az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatályba
lépésével való összhang biztosítása indokolták.
A törvény többek között az alábbi jogszabályokat módosítja:
1.
2.
3.
4.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény
5. A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény
6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2017. évi L. törvény
A Korm. rendelet – bírósági szempontból – jelentős módosításokat az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kapcsán
eszközöl:
- A legfontosabb változás, hogy egy évvel elhalasztásra került azon időpont, amikortól
az R. 150.§-ában megjelölt 27 nyilvántartás illetve adatbázis a bíróságok számára csak a
Központi Kormányzati Szolgáltatási Buszon keresztül lesz elérhető.

16

Főszabály:
2017. december
31.
Egyes
rendelkezések:
2018. január 1.
2018. január 2. és
2018. február 1.

2017. december
1.
és
2018. január 1.

Jogszabály
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Hatályba lépés
dátuma

- Ugyancsak kiemelt, hogy a perkaput 2018. január 31. napjáig továbbra is a
gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők hivatalos elérhetőségének kell tekinteni,
hacsak a nevezettek időközben nem rendelkeztek perkapujuknak a cégkapujukba való
integrációjáról. A szolgáltató 2018. február 28. napjáig biztosítja az érintettek részére [R.
155.§ (11)-(11b) bek.].

24.

A polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX.
törvény, valamint az
ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes korm.
rendeletek módosításáról
szóló
393/2017. (XII.13.) Korm.
rendelet

- A jogalkotó a határidőszámításra vonatkozó szabályok fogalomhasználatát
egységesítve a határidőszámítás alapegységeként a „nap” helyett a „munkanap”-ot
vezeti be minden olyan esetben, ahol az ügyféljogok maradéktalan biztosítása érdekében
ez szükséges [R. 76.§; 84.§ (5) bek.; 88.§ (3) bek. b) pont].
A kormányrendelet-csomag 60 kormányrendeletet módosít, a bíróságok szempontjából
azonban az alábbi három bír kiemelt relevanciával:
1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
A módosítások alapvetően a gyámhatóság által, vagy a részvételével folytatott peres
eljárások rendeleti szintű eljárásjogi szabályait határozzák meg.
2. A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.)
Korm. rendelet módosítása
- A módosítás az új Pp.-nek és a kapcsolódó nemperes tv-ek (Cstv.; Ctv. stb.)
módosításának megfelelően határozza meg az ügyintézők által ellátható feladatokat.
- Az ügyintézői hatáskörök az új Pp. nyomán kisebb részben bővültek.
3. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet módosítása
A módosítás lehetővé teszi, hogy az egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai
jogtanácsos, valamint szabadalmi ügyvivő a tevékenysége során cégkaput is
használhasson.
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25.

Az elektronikus
ügyintézésben
önhibájukon kívül
akadályozott szervekről
szóló … Korm. rendelet
kihirdetése december
végére várható

A módosítás tartalma

Hatályba lépés
dátuma

- A rendelet az e-ügyintézési tv. felhatalmazó rendelkezéseivel összhangban
meghatározza azon szervek körét, amelyek esetében az akadályozottság áll fenn:

2018. január 1.





Nemzeti Választási Iroda
Nemzeti Közművek Zrt.
Nemzeti Park Igazgatóságok

- A rendelet meghatározza azt is, hogy ezen szervek egyes ügyekben nem minősülnek
akadályozottnak.
- A rendelet meghatározza továbbá azt is, hogy az akadályozottság mely időtartamra
vonatkozik.

26.

Az egyes
kormányrendeletek-nek a
nemzetközi magánjogról
szóló 2017. évi XXVIII.
törvény hatálybalépésével
összefüggő módosításáról
szóló … Korm. rendelet
kihirdetése december
végére várható

2018. január 1.

- A kormányrendelet módosítja



a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet (Gyer.), valamint
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.)
Korm. rendeletet. (Vkr.)

- A bíróságok szempontjából a Vkr. fontos (A Gyer-ben pusztán egy rendelkezés
hatályon kívül helyezése történik)
A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.)
Korm. rendelet módosítása
- A Vkr. módosítását indokolta, hogy a hatályos szabályozással szemben a külföldi
okirat kézbesítésére irányuló jogsegélykérelem során nem csak a bíróság, hanem
végrehajtó is eljárhat.
- A Vkr. ennek érdekében az új nemzetközi magánjogi törvény (Nmjtv.) 74-77. §-aival
történő összhang megteremtését biztosítja.
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- A módosítás eredményeként Magyar Bírósági Végrehajtói Kar továbbítja a
kézbesítés iránti kérelmet és a kézbesítendő külföldi iratot a kézbesítési
végrehajtónak.

27.

28.

A bírósági peres és
nemperes eljárásokra
adott általános
meghatalmazások
közhiteles
nyilvántartásának
részletes szabályairól szóló
…… IM rendelet

- Részletesen meghatározásra került továbbá, hogy mikor minősül a kézbesítés
eredményesnek.
- A rendelet a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások
közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény végrehajtási rendelete.

2018. január 1.

- Meghatározza az általános meghatalmazások nyilvántartásba vételének technikai
és eljárási szabályait.
- Rögzíti továbbá az általános meghatalmazások nyilvántartásába
betekintés, az az alapján történő felvilágosítás-kérés alapvető szabályait.

történő

kihirdetése december
végére várható

- A rendelet alapján a felvilágosítás kérés díja: 6.000,- forint.

A polgári és közigazgatási
eljárásban felmerülő
költségek összegével,
előlegezésével és
megfizetésével, valamint
az ezen eljárásokban
érvényesülő
költségkedvezmé-nyekkel
összefüggő egyes
miniszteri rendeletekről
szóló … IM miniszteri
rendelet

A Pp. és a Kp. elfogadását követően az IM megalkotta a polgári és közigazgatási
eljárásban érvényesülő költségkedvezmények igénybevételéhez szükséges rendeletcsomagot.

kihirdetése december
végére várható

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem
tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló …

A rendelet csomag az alábbi rendeleteket tartalmazza:
1. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló
körülmények igazolásáról szóló … rendelet (Kmir.),
2. A díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról,
valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről,
megfizetéséről és behajtásáról szóló … rendelet (Djir.),
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rendelet (Jstr.),
4. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére,
valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre
vonatkozó szabályokról szóló … rendelet (Átkr.),
5. A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által
előlegezett költség megfizetéséről szóló … rendelet (Áekr.),
6. A perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló … rendelet (Pfkr.),
7. A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és
költségekről szóló … rendelet (Pükr.), valamint
8. Az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és
közigazgatási bírósági eljárásban való részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet
érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről szóló ...
rendelet (Ekkr.)
A bíróságok szempontjából kiemelt jelentőséggel a Kmir., az Áekr., a Pfkr és az
Ekkr. bírnak.
1. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául
szolgáló körülmények igazolásáról szóló … rendelet (Kmir.)
- A rendelet a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet váltja fel.
- A rendelet definiálja a közös háztartás, a vállalkozó, az értékpapír, valamint a szokásos
életszükségleti és berendezési tárgyak fogalmát.
- A természetes személy kérelmezővel közös háztartásban élő személyek körét nem a
rokoni kapcsolat, hanem a közös fogyasztási egység határozza meg.
- Azok tartoznak ide, akik folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben
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közösen viselik. Szokásos életszükségleti és berendezési tárgyaknak a végrehajtás
alól mentes ingóságokat tekinti a gépjármű kivételével.
- A jövedelem fogalmába minden munkavégzésből származó rendszeres bevétel,
továbbá minden társadalombiztosítási vagy szociális ellátás beletartozik.
- Sajátos szabályok vonatkoznak a vállalkozókra és a mezőgazdasági őstermelőkre.
- A nem természetes személy kérelmező jövedelme kapcsán minden rendszeres, havi
és járulékoktól, adóktól megtisztított jövedelmet kell feltüntetni. A jövedelmet az azt
biztosító szerv (munkáltató) a nyomtatványon igazolja.
- A bíróság a kérelemben, a nyomtatványon vagy az ahhoz mellékelt igazolásban
szereplő adat valóságának az ellenőrzése céljából megkeresheti az adatot
nyilvántartó szervet.
- A nyomtatványt magának a kérelmezőnek kell kitöltenie és aláírnia. A kérelmezővel
közös háztartásban élő személynek kell aláírnia a rá vonatkozó részt.
2. A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam
által előlegezett költség megfizetéséről szóló … rendelet (Áekr.)
A rendelet lényegében azonos tartalommal átveszi a 6/1986. (VI. 26.) IM rendeletből
azokat a – törvényi szintű szabályozást nem igénylő, technikai jellegű –
részletszabályokat, amelyek a bírósági eljárás során felmerülő költségek állam általi
előlegezésének, valamint a meg nem fizetett illeték, illetve az állam által előlegezett
költség megfizetéséhez és behajtásához szükségesek.
- A rendelet a tárgyaló bírót érintő, alapvetően új szabályt nem tartalmaz.

3. A perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló … rendelet (Pfkr.)
- A Pp. a perköltség-megtérítési igényre is kiterjesztette a rendelkezési elvet: a
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bíróság csak annak a perköltségnek a megtérítéséről határoz, amelyre a fél kifejezett
nyilatkozattal igényt tartott és legfeljebb olyan mértékben, amelyet a fél megjelölt.
- A Pp. 81. § (5) bekezdése alapján a jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét
kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján
számíthatja fel.
- A rendelet ehhez kapcsolódóan teremti meg a felszámításra szolgáló írásbeli
nyilatkozat, a fél által vezetett költségjegyzék részletes szabályait.
- Ezt a költségjegyzéket egy egységesített formájú nyomtatványon kell vezetni. A
nyomtatvány tartalmilag költségsemleges.
- A nyomtatvány „felmerülés egyéb szükséges, lényeges körülményei” rovatában
kell nyilatkozni például arról, hogy a megjelölt ügyvédi díj tekintetében az ügyvéd
általános forgalmi adó fizetésére köteles vagy sem, vagy arról, ha például a
felszámított perköltség a bírósági szervezet érdekkörében merült fel és annak
kifizetésére az állam köteles.
4. Az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és
közigazgatási bírósági eljárásban való részvétele miatt, valamint a bírósági
szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség
kifizetéséről szóló ... rendelet (Ekkr.)
A Pp., valamint a Kp. két esetkörben írja elő az állam perköltségtérítési
kötelezettségét úgy, hogy az állam nem minősül félnek:
- Egyrészt az állam fizeti ki az ellenfél perköltségét akkor, ha az ügyész vagy más
perindításra feljogosított személy által, vagy jogszabály kifejezett rendelkezése alapján az
ügygondnok ellen megindított per végződik úgy, hogy a perköltségtérítési szabályok
alapján egyébként e személyek viselnék a perköltséget.
- Másrészről az állam köteles megtéríteni bármelyik fél (beavatkozó, érdekelt)
perköltségének azt a részét, amely kizárólag a bírósági szervezet érdekkörébe tartozó és
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egyébként elhárítható okból merült fel.
29.

Az új polgári
perrendtartásról és az
ügyvédi tevékenységről
szóló törvénnyel
összefüggő, valamint egyéb
igazságügyi tárgyú
miniszteri rendeletek
módosításáról szóló ….. IM
rendelet

A rendeleti saláta számos IM rendeletet módosít, alapvetően az új Pp. és az új Ügyvédi
törvénnyel történő összhang megteremtése érdekében.

- 2019. január 1.
Ennek keretében az alábbi IM rendelet módosítások bírnak relevanciával a bíróságok
szempontjából:
1. A bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló
12/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása
2. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet módosítása

kihirdetése december
végére várható

- 2018. január 1.

A módosítás
- a Kp. miatt szükséges újításokat vezeti be,
- pontosítja a panasznapi működésre vonatkozó szabályokat,
- az elektronikus kapcsolattartás keretében a régi Pp.-ben található rendelkezéseket
foglalja magában (ezen szabályokat sem az új Pp. sem az E-ügyintézési tv. nem
tartalmazza).
3. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása
4. A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.
22.) IM rendelet módosítása
5. A bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a
pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről
szóló 24/2004. (VI. 30.) IM rendelet módosítása
6. A tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosítása
7. A munkavállalói költségkedvezmény megállapításáról és érvényesítésének
szabályairól szóló 73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása
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8. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM
rendelet
- A rendelet – az OBH elnökének javaslatára - módosítja továbbá a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendeletet.
- A módosítás a körülmények változását hatékonyan lekövetni képes felvételi eljárás
megteremtését és a fogalmazók joggyakorlatának és képzésének az egyedi
igényekhez és adottságokhoz illeszkedő, rugalmas adaptációját szolgálja.
- A módosítás alapvetően technikai jellegű és legfőbb célja – az új generációt támogatva
- a tapasztalatok tükrében az országosan egységes gyakorlat kialakítása, valamint a
tárgybeli szabályok egyszerűsítése.

30.

Az egyes önkormányzati
adózási, illetékezési és
jövedelemadózási tárgyú
miniszteri rendeletek
módosításáról szóló …. IM
rendelet
kihirdetése december
végére várható

- A Rendelet 7 NGM, illetve PM rendeletet módosít
- A bíróságokat kiemelten érinti az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
módosítása érinti.
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása
- A módosítás által az eljárási illetéket a Kincstár által e célra létrehozott
központosított beszedési számlára vagy alszámlára kell beszedni.
- Emellett a bírósági eljárási illeték ellenőrzésének megkönnyítése érdekében módosul a
közleményrovatban feltüntetendő adatok köre.
- Továbbá a rendelet kiegészül a bírósági eljárást megelőzően más szervnél (pl. az
önálló bírósági végrehajtónál) történő illetékfizetés szabályaival.
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A polgári perben és a
közigazgatási bírósági
eljárásban alkalmazandó
nyomtatványokról,
valamint a polgári és
közigazgatási bírósági
eljárás anyagát rögzítő
felvétel alkalmazásának
részletes szabályairól szóló
….. IM rendelet

Az IM rendelet két rendeletet tartalmaz:

kihirdetése december
végére várható

- A Rendelet1 a Pp. 246. § (1) bekezdésének megfelelően rendszeresíti a polgári
perben kötelezően alkalmazandó nyomtatványokat, valamint a Kp. alapján fakultatív
módon alkalmazható nyomtatványokat.

1. A polgári perben és a közigazgatási
nyomtatványokról szóló IM rendelet

bírósági

eljárásban

alkalmazandó

2. A polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának
részletes szabályairól szóló IM rendelet
1. A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó
nyomtatványokról szóló IM rendelet (Rendelet1)

- Külön nyomtatvány készült a vagyonjogi perekre, valamint azon – Pp.-ben elhelyezett
különleges perekben – ahol értelmezhető a járásbírósági hatáskör.
2. A polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel
alkalmazásának részletes szabályairól szóló IM rendelet (Rendelet2)
- A Rendelet2 hatálya a polgári és közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazott, az
eljárás anyagát rögzítő felvételekre terjed ki.
- A Rendelet2 meghatározza, hogy mi minősül folyamatos felvételnek, illetve
hangfelvételnek, azzal, hogy folyamatos felvétel készítése esetén nem készül írásbeli
jegyzőkönyv, csak annak kivonata, míg a hangfelvétel nem minősül jegyzőkönyvnek, csak
az az alapján elkészített írásbeli jegyzőkönyv.
- A Rendelet2 hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a polgári eljárási
cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet.
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