VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK
ARCHÍV – 2017

2017. márciusi hatályba lépéssel
1. A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és
gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény
2016. december 20. napján kihirdetésre került a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával
összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény.
1.1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) módosítása
A módosítás az alábbi változásokat tartalmazza:
·
az ügyészi törvényességi ellenőrzés a civil szervezetek (pl. egyesület, alapítvány) felett
általános jelleggel megszűnik. Az ügyész pert indíthat, illetve törvényességi felügyeleti eljárást
kezdeményezhet,
·
a szervezet a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének elmulasztása esetén
pénzbírsággal sújtható.
1.2. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) módosítása
A módosítás eljárás gyorsítására irányuló rendelkezései:
·

hirdetményi kézbesítés hivatalbóli lehetősége,

·

hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor,

·

változásbejegyzési kérelmében nem szereplő további adat az eljárás során nem
jelenthető be.

Egyéb változások:
·

a törvény – a Ctv. mintájára – rögzíti a törvényességi felügyeleti eljárás szabályait, az
ügyész eljárást kezdeményező joga mellett a továbbiakban kérelemre és hivatalból is
indítható,

·

egyesület, alapítvány és sportegyesület bejegyzési kérelmének helyt adó végzés ellen
nincs helye fellebbezésnek; e tekintetben pert lehet indítani, ha a végzés vagy az annak
alapjául szolgáló iratok jogszabálysértőek,

·

a törvény bevezeti a törvény erejénél fogva történő bejegyzést egyszerűsített eljárás
esetén (mintaokiratok).

A törvény Ectv.-t és Cnytv.-t érintő rendelkezései 2017. március 1. napján lépnek hatályba

2017. áprilisi hatályba lépéssel
1. A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
2017. március 20. napján kihirdetésre került a bírósági ügyintézők által ellátható egyes
feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2017. (III. 20.)
Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2017. április 4. napján lép hatályba.
A módosítás konkrétan megjelölt feladatokkal szélesíti a bírósági ügyintézők tevékenységét, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2017. január 1-jétől hatályos 42. § (5a)
bekezdése pedig lehetővé teszi, hogy a bírósági ügyintézők szabálysértési ügyekben is
eljárhassanak.
A Korm. rendelet hatálya kiterjesztésre került a végrehajtási, szabálysértési, valamint büntetésvégrehajtási ügyszakban eljáró bírósági ügyintézőkre.
A módosítás szerint a bírósági ügyintéző feladatainak ellátása során – valamennyi ügyszakra
kiterjedően – az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazza.
A Korm. rendelet az egyes ügyszakokban az alábbiak szerint bővíti a bírósági ügyintézők
hatáskörét:
Ø A polgári, a gazdasági, a közigazgatási és a munkaügyi peres eljárás során
ellátható feladatok
·

a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása a Pp. 130. § (1) bekezdés h) pontja és
a Pp. 394/I. § (1) bekezdés a) pontja alapján,

·

igazolási kérelemnek helyt adó,

·

a kitűzött határnap előtt a tárgyalási határnapot elhalasztó,

·

munkavállalói költségkedvezmény iránti kérelem elbírálására vonatkozó,

·

a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemnek helyt adó,

·

tolmácsdíjat és fordítási díjat megállapító,

·

határidőt meghosszabbító,

·

fellebbezésre észrevétel előterjesztési lehetőségére felhívó,

·

perújítási kérelmet hivatalból elutasító, ha azt öt év elteltével terjesztették elő,

·

a Pp. 318. § (1) bekezdése és 321/A. § (3) bekezdése szerinti permegszüntető

·

végzés meghozatala,

·

a jogi segítségnyújtó szolgálat értesítése a perköltség viseléséről, valamint

·

alkotmányjogi panasz továbbítása az Alkotmánybírósághoz.
Ø A polgári, a gazdasági, a végrehajtási, a közigazgatási és a munkaügyi nemperes
eljárás során ellátható feladatok
·

az ügy érdemében végzés meghozatala az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba
vételével kapcsolatos eljárásban,

·

eljárhat, de az ügy érdemében végzés meghozatalára nem jogosult apaság vélelmének
megdöntése iránti nemperes eljárásban, továbbá az önkényesen elfoglalt lakás
kiürítésével kapcsolatos eljárásban.
Ø Végrehajtási eljárásban ellátható feladatok

·

megkeresés kiadása és iratok beszerzése a végrehajtótól, más bíróságtól, vagy
hatóságtól,

·

hiánypótlás kibocsátása,

·

a kifogásnak a Vht. 217. § (5) bekezdésén alapuló hivatalbóli elutasítása,

·

zálogjogosulti bekapcsolódási eljárásnál felhívás kibocsátása,

·

jogerő megállapítása,

·

kérelemtől elállás esetén peren kívüli eljárás megszüntetése,

·

hirdetményi kézbesítést elrendelő végzés meghozatala,

·

határidő hosszabbítás engedélyezése,

·

fellebbezés észrevételezésre történő kiadása,

·

általa hozott végzések kijavítása, kiegészítése,

·

végrehajtási kifogás visszavonása esetén a kifogás tárgyában indult eljárás
megszüntetése.

Ø Csőd- és felszámolási eljárásban ellátható feladatok
A csődeljárásban a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen indult
csődeljárás kivételével:
·

az egyezséget jóváhagyó, valamint a csődeljárást megszüntető végzés jogerőre
emelkedése közzétételének elrendelése,

·

kérelem elutasítása hivatalból, ha az adós hiánypótlásra történő felhívás ellenére sem
csatolta a legfőbb szerv egyetértését.

A felszámolási eljárásban a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen
indult csődeljárás kivételével:
·

a tartozás kiegyenlítésére határidő engedélyezése,

·

felszámolási kérelem benyújtásáról az adós értesítése,

·

a felszámolást elrendelő és az eljárást befejező végzések közzététele,

·

a felszámoló által az egyszerűsített felszámolás lefolytatásáról készített jelentés
kiadása.
Ø Helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában ellátható feladatok

·

a helyi önkormányzat vagy a hitelező észrevételének a pénzügyi gondnok részére
történő megküldése,

·

a Har. tv. 3. § (2) bekezdése szerinti esetekben az eljárás szünetelésének
megállapítása,

·

az adósságrendezési eljárást megindító és befejező végzés jogerőre emelkedése
közzétételének elrendelése.
Ø A természetes személyek adósságrendezési eljárásában ellátható feladatok

·

a bírósági adósságrendezés iránti kérelem elutasítása az Are. tv. 33. § d) és e) pontja
szerinti esetekben,

·

a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetése az Are. tv. 83. § d) pont da)
alpontja, valamint f) és g) pontja esetében,

·

a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása az Are. tv. 98. § (2) bekezdés a), b) és f)
pontja szerinti esetekben.
Ø A büntetőeljárásban ellátható feladatok

·

védő kirendelése és a kirendelt védő személyéről és elérhetőségéről a terhelt, valamint
a fogvatartást végrehajtó intézet értesítése,

·

a védő kirendelésének visszavonása,

·

az elővezetési költséget megállapító végzés meghozatala,

·

a Be. 268. § (1) és (2) bekezdése alapján intézkedhet aziránt, hogy a bizonyítási
eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak, e körben – az ügyész megkeresésének
kivételével – megkeresést teljesíthet, adatszolgáltatást igényelhet és adatok
beszerzése iránt intézkedhet,

·

a Be. 566. § (4) bekezdése alapján felülvizsgálat előtt az elmeorvos-szakértői
vélemény beszerzése,

·

jogosult a tolmács kirendelésére vonatkozó, a tolmácsdíjat és fordítási díjat
megállapító, valamint a Be. 588. § (7) bekezdése szerinti értesítés kiadására,

·

a foglalási jegyzőkönyv megküldése iránt a bírósági végrehajtót megkeresése,

·

a személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelem tárgyában végzés
meghozatala,

·

az általa hozott határozatokat kijavíthatja,

·

a Be. 574. § (1) bekezdésének második fordulatában foglaltak szerint az iratokat az
összebüntetési eljárás lefolytatására a magasabb hatáskörű elsőfokú bíróságnak, a Be.
574. § (2) bekezdése alapján a katonai büntetőeljárást lefolytató bíróságnak
megküldheti,

·

a Be. 574. § (3) bekezdése alapján jogosult a büntetés-végrehajtási intézet
megkeresésére,

·

jogosult a fogvatartott személy esetében a 11/2014. (XII. 13.) IM rendeletben
meghatározott értesítőlapok kiállítására és aláírására, valamint a büntetés-végrehajtási
előadó hatáskörébe utalt feladatok ellátására; az értesítőlapra bírói rendelvényt nem
vezethet.
Ø A szabálysértési eljárásban ellátható feladatok

·

a tolmácsot kirendelő, tolmácsdíjat és fordítási díjat megállapító,

·

a Szabs. tv. 72. § (7) bekezdése szerint útbaindítási és elővezetési költséget
megállapító,

·

az eljárást az eljárás alá vont személy ismeretlen helyen, vagy külföldön tartózkodása,
továbbá a szabálysértési hatóság vagy a bíróság az ügyet közvetítői eljárásra utalása
miatt felfüggesztő végzés

·

az eljárás megszüntetése, ha az eljárás alá vont személy meghalt, a cselekményt
szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás keretében
jogerősen elbírálták, illetve ilyen eljárás van folyamatban, és Szabs. tv. 6. § (6)
bekezdésében meghatározott idő eltelte miatt bekövetkező elévülés miatt, valamint az
eredményes közvetítői eljárásra figyelemmel,

·

igazolási kérelemnek helyt adó, elutasító,

·

személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet elbíráló,

·

az általa hozott végzést kijavító, kiegészítő

·

a perújítási eljárást a perújítási kérelem visszavonása folytán megszüntető,

·

a törvényben kizárt, az elkésett, az arra nem jogosulttól származó, vagy az ismételten
azonos tartalommal előterjesztett tárgyalás tartása iránti kérelmet, illetve fellebbezést
elutasító,

·

a meg nem fizetett helyszíni bírság, pénzbírság, továbbá a le nem dolgozott közérdekű
munka végrehajthatóságának a Szabs. tv. 24. § (3) bekezdésében meghatározott idő
eltelte miatt bekövetkező elévülés esetén a meg nem fizetett helyszíni bírság,
pénzbírság, továbbá a le nem dolgozott közérdekű munka szabálysértési elzárásra
átváltoztatását mellőző,

·

a helyszíni bírság, pénzbírság megfizetésére tekintettel szabálysértési elzárásra
átváltoztatását mellőző,

·

a meg nem fizetett helyszíni bírság, pénzbírság, továbbá a le nem dolgozott közérdekű
munka szabálysértési átváltoztatása iránti indítványról tájékoztató szerinti végzés,

·

az ismeretlen helyen tartózkodó eljárás alá vont személy vagy tanú tartózkodási
helyének felkutatása érdekében az eljárás alá vont személy vagy a tanú lakóhelyének,
illetve tartózkodási helyének a megállapítása iránt intézkedhet, így a lakóhely és a
tartózkodási hely megállapítása iránt a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelő központi szervet keresheti meg, valamint az eljárás alá vont
személy vagy tanú tartózkodási helyének felderítése végett jogosult a rendőrség
megkeresésére,

·

hirdetményi kézbesítés elrendelése,

·

intézkedhet a szabálysértési kifogás miatt felterjesztett szabálysértési iratok
visszaküldése iránt a szabálysértési hatóságnak,

·

iratokat, tárgyi bizonyítási eszközöket szerezhet be más bíróságtól, ügyészségtől,
hatóságtól vagy szervezettől, iratokat küldhet meg más bíróságnak, ügyészségnek
vagy hatóságnak,

·

állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó
szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása iránt,

·

intézkedhet a saját hatáskörben meghozható végzések jogerejének megállapítása
iránt,

·

intézkedhet a jogerős határozaton alapuló szakértői díj, tolmácsdíj kiutalása, illetve a
rendbírság végrehajtása tárgyában,

·

az iratokat fellebbezés folytán felterjesztheti a másodfokú bírósághoz,

·

továbbíthatja a szabálysértési hatóság részére az elkövető bíróságnak megküldött
pénzbírság, szabálysértési költség megfizetésére halasztás, illetve részletfizetés iránti
kérelmét,

·

intézkedhet a jogerős végzés végrehajtása céljából a végzés hatóságok részére történő
megküldése, nyilvántartásba történő bejegyzése iránt,

·

az elektronikus tárgyalási naplót az ügyirat tartalma alapján vezetheti.

A bírósági ügyintéző a szabálysértési eljárásban meghatározott jogosultságait tárgyaláson kívül
– a bíró vagy bírósági titkár irányítása és felügyelete mellett – gyakorolhatja

2017. májusi hatályba lépéssel
Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi XXXIII. törvény
tárgyában
2017. április hó 27. napján kihirdetésre került az egyes belügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2017. évi XXXIII. törvény. A törvény rendelkezései 2017. május hó 5.
napján lépnek hatályba.
A törvény – többek között – alapvetően jogharmonizációs céllal az alábbi jogszabályokat
módosítja:
•
•
•
•
•
•
•
•

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
A vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény

A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és
azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
Az arcképelemezési nyilvántartásból és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi
CLXXXVIII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. CCXXII. törvény

•
•

•
•
•
•

A törvény bíróságokat érintő rendelkezései az alábbiak:
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény módosítása
•

•

A módosítás az állandó és az ideiglenes személyazonosító igazolvány adattartalmának
módosítására, illetve kiegészítésére irányul, mindemellett a körözési nyilvántartó szerv számára
jogalapot teremt az arcképmás-adatok automatikus átvételéhez.
A módosítás pontosítja továbbá a biankó okmányokra vonatkozó schengeni jelzéskezelési
folyamatok szabályozását.
2.

•

•

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

A módosítás a különböző adatigénylők – köztük mindenekelőtt a nyomozóhatóság – területi
alapú igényeinek pontos teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási tárgyú rendelkezéseinek
megállapítására irányul.
A módosítás további célja a schengeni jelzéskezelési eljárások egységes módon történő
meghatározása a szabályozás által érintett okmányok és hatósági jelzések tekintetében is.
3.

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

A kiegészítés azon törvényi felhatalmazásnak az ágazati joganyagban történő deklarálását
célozza, amelynek alapján a menekültügyi hatóság körözési nyilvántartási rendszer részére
– az arcképmás nyilvántartásba vétele céljából – a körözési nyilvántartási rendszerről szóló
törvényben meghatározottak szerint a menekültügyi nyilvántartás hatálya alá tartozó
személyek arcképmását átadhatja.
4.
•
•

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

A módosítására a Ptk.-val történő összhang megteremtése érdekében van szükség.
A vízitársulatokra mint jogi személyekre alkalmazandó általános polgári jogi előírásoktól
eltérő különös rendelkezések a korábbi kormányrendeleti szint helyett a továbbiakban
immár törvényi szinten kerüljenek rögzítésre.

5. A szabálysértésről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
·
·

·

A módosítás egyrészt az alapvető jogok biztosának vizsgálatai során feltárt egyes
szabályozási hiányosságok adnak okot.
Másrészt megteremti annak törvényi lehetőségét, hogy a közúti közlekedési
szabálysértések esetén a rendőrség közlekedési szakirányának munkatársai abban az
esetben is megtarthassák a helyszíni szemlét, ha egyébként a későbbiekben nem ők
járnak el szabálysértési hatóságként.
Módosítást igényel továbbá a segélyhívó rendszer zavartalan működésének
védelméhez és a segélyhívó rendszer alternatív csatornákon (sms, mms, e-mail, webportál) érkező segélyhívási lehetőségekkel való bővítésének a védelme oly módon,
hogy a technika által biztosított automatikus, rendeltetéstől eltérő jelzések továbbítása
is büntethető legyen.

6. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény módosítása
·

Az egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása érdekében rögzítésre kerül:
o egyrészt az, hogy a kérelem benyújtásakor a munkáltató nyilatkozik a
törvényben meghatározott alkalmazási feltételek fennállásáról,
o másrészt az, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személyek elveszett vagy
eltulajdonított szolgálati igazolványainak, illetve szolgálati jelvényeinek
körözését a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadására feladat és
hatáskörrel rendelkező rendőri szerv köteles elrendelni.
7. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és
azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása
·
·
·

A módosítás többek között az európai, illetve a nemzetközi elfogatóparancs
Schengeni Információs Rendszerbe, illetőleg a SIRENE Iroda által történő
elrendelésnek a SIS II rendszerbe történő átvezetése elősegítését szolgálja.
Lehetőséget teremt a körözési nyilvántartás vezetésére kijelölt szervezet számára az
arcképmás-adatoknak a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványok nyilvántartásából történő átvételére.
Bűnüldözési érdekből meghosszabbított adatkezelési határidőt állapít meg a
lőfegyverekre vonatkozóan elrendelt körözések tekintetében abban az esetben, ha a
fegyver holléte a büntetőeljárás jogerős befejezéséig nem válik ismertté, valamint
kiegészíti a körözésekhez kapcsolódó intézkedések körét a rejtett ellenőrzés
végrehajtása során foganatosítandó intézkedéssel.

8. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015.
évi CLXXXVIII. törvény

·

·

A módosítás célja egyrészt a metaadatokra, azaz az arcképmás nyilvántartásba
vételének dátumára, az arcképmáshoz tartozó személy születési évére és nemére
vonatkozó adatokra való előzetes szűrési funkció arcképelemzési folyamatba
építéséhez szükséges jogszabályi feltételek megteremtése.
A módosítás másrészt egyszerűsíteni és a gyakorlatban is alkalmazhatóvá tenni
kívánja a személyazonosság ellenőrzést, az adatvédelmi követelmények teljes körű
figyelembevétele mellett.

9. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása
·

·

·
·
·

·

·

A hatályos szabályozás szerint az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) hatálya alá tartozó
elektronikus információs rendszereket be kell sorolni egy-egy biztonsági osztályba a
bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás szempontjából.
A biztonsági osztályba sorolás alkalmával – az érintett elektronikus információs
rendszer vagy az általa kezelt adat bizalmasságának, sértetlenségének vagy
rendelkezésre állásának kockázata alapján – 1-től 5-ig számozott fokozatot kell
alkalmazni, a számozás emelkedésével párhuzamosan szigorodó védelmi előírásokkal
együtt.
A hatályos rendelkezések azonban nem adnak megfelelő fogódzót a szervek számára
abban a tekintetben, hogy mi az a minimális archiválási kötelezettség, amelyet be kell
tartaniuk.
Erre figyelemmel ez a módosítás határozza meg azt, hogy az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek milyen rendben és időközönként kötelesek archiválni az
elektronikus ügyintézés során kapott vagy keletkezett adatokat.
Továbbá előírja az e-ügyintézést biztosító szervek számára, hogy az egyes, Kormány
rendeletében meghatározott adatokról a Kormány rendeletében meghatározott időben
és rendben biztonsági mentést kell készítsen, és azokat – őrzésre – a Kormány által
kijelölt szervnek adja át.
A törvény módosításának további célja annak biztosítása, hogy az állami tulajdonban
lévő központi szolgáltató (a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
valamint leányvállalata, az Idomsoft Zrt.) által nyújtott szolgáltatások teljes köre a
Kormány irányítása alá nem tartozó állami szervezetek számára is hozzáférhető
legyen.
A módosítás garanciális eleme, hogy a szolgáltatások központi szolgáltatótól történő
igénybevétele csak az érintett szervezet vezetőjének kezdeményezése alapján
lehetséges.

2017. júniusi hatályba lépéssel
1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi
CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel
összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XLVIII. törvény

2017. május 25. napján kihirdetésre került a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XLVIII.
törvény.
A törvény 2017. június 8. napján lép hatályba.
1. A 2012/17/EU irányelv átültetése
A törvény elsősorban a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a
2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a
kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzék összekapcsolása tekintetében történő
módosításáról szóló 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.
Az irányelv biztosítja, hogy a tagállami nyilvántartások egy közös uniós ponton keresztül
egymás adataihoz hozzáférhessenek, egymásnak adatot szolgáltassanak. Az irányelv nem
kötelezi a tagállamokat belső nyilvántartási rendszereik megváltoztatására.
A cégnyilvántartások összekapcsolását szolgáló rendszer elnevezése Business Registers
Interconnection System (BRIS). A BRIS rendszer hazai feladatainak ellátására a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. került kijelölésre.
2. A cégbíróság feladatának egyszerűsítése a székhelyáthelyezés esetén
A módosítás értelmében a cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő
áthelyezése esetén a korábbi székhely szerinti cégbíróság dönt a székhelyváltozási kérelemről.
Ha a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban, a törvényességi
felügyeleti eljárás jogerős megszüntetéséig az új székhely bejegyzésére nem kerülhet sor,
kivéve, ha az új székhely bejegyzésével a törvényességi felügyeleti eljárás megszüntethető. Ha
a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja, a székhely
változásának bejegyzésére irányuló kérelmet elutasítja.
A korábbi székhely szerint illetékes cégbíróság a céget a nyilvántartásból az új székhely
bejegyzésének napjával kivezeti, és ezzel egyidejűleg az eredeti cégiratokat megküldi az új
székhely szerint illetékes cégbíróság részére, amely a cégjegyzék adatait, illetve az
elektronikusan nyilvántartott cégiratokat elektronikus úton veszi át. A cégiratok megküldésével
egyidejűleg az áttétel tényét a cégnyilvántartásban fel kell tüntetni.

2017. júliusi hatályba lépéssel
1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XLIX. törvény

2017. május 25. napján kihirdetésre került a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2017. évi XLIX. törvény. A törvény 2017. július 1. napján lép hatályba.
A törvény célja a jogalkalmazás során problémát jelentő egyes rendelkezések pontosítása és az
eljárás egyszerűsítése.
A törvény az OBH elnökének javaslatára az alábbiakat tartalmazza:
1. Személyi adat- és lakcímnyilvántartás megkeresése
Ø A bíróság és a felszámoló a feladatai és intézkedései ellátásához a polgárok személyi,
lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást kezelő szervtől
-

az adós vezető tisztségviselője, volt vezető tisztségviselője,

-

a felszámolóbiztos,

-

a természetes személy hitelezők,

-

az adós vagyonának értékesítése során az ajánlattevők, valamint

-

az adós követeléseinek érvényesítése érdekében a követelés természetes
személy kötelezettje

lakcímadataira és értesítési címére vonatkozóan térítésmentesen szolgáltatandó adatot
igényelhet.
2. Bírósági titkárok hatásköre
Ø A törvény bővíti a bírósági titkárok önálló hatáskörét a következő esetekben:
a felszámolást elrendelő határozat meghozatala, ha az eljárás a cégbíróság
értesítése alapján vagy a végelszámoló kérelmére indult, az adós kezdeményezésére
indult, vagy a hitelező által kezdeményezett eljárásban az adós a hitelező követelését
elismerte vagy nem vitatta,
a felszámolási eljárás egyszerűsített módon történő befejezéséről szóló végzés
meghozatala, ha az adós vezetője nem adta át az iratokat és az adósnak nincs a
hitelezők között felosztható vagyona,
-

csődeljárásban és felszámolási eljárásban bírság kiszabása.

3. A kapcsolattartás módja
Ø A módosítás szerint a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő, a rendkívüli
vagyonfelügyelő, a felszámoló, valamint az adós (az adós vezető tisztségviselője), illetve a
hitelező közötti kapcsolattartás során a jognyilatkozatok megtétele írásban történik.

4. Büntetőeljárás miatt felfüggesztett ügyek
Ø A jelenlegi törvényi szabályozás szerint a felfüggesztés nem érinti a felszámoló
kötelezettségeit. Ebből az is következik, hogy évente kötelező elkészítenie a közbenső mérleget.
A törvény a büntetőeljárás miatt felfüggesztett ügyben megteremti a bíróság számára annak
lehetőségét, hogy elbírálja a közbenső mérleget.
5. Eljárás megszüntetése a felszámolás elrendelése után
Ø A felszámolási eljárás iránti kérelemtől az ellenérdekű fél hozzájárulása nélkül el lehet állni
a felszámolás kezdő időpontjáig. Az eljárás megszüntetéséről az a bíróság rendelkezik, amely
előtt az eljárás az elállás bejelentésekor folyamatban van.
A módosítás szerint az eljárást megszüntető végzésben rendelkezni kell az eljárásban
hozott, a felszámolást elrendelő, illetve az ideiglenes vagyonfelügyelőt kirendelő
korábbi végzések hatályon kívül helyezéséről.
6. Döntés a felszámolási költségekről
Ø A módosítás szerint a bíróság a felszámolás elrendeléséről szóló határozatában a
határozat meghozataláig felmerült eljárási illeték, közzétételi költségtérítés, valamint a
hitelező jogi képviselőjének munkadíja és készkiadásai megfizetésére kötelezi az adóst. A
felszámoló ezt a követelést külön bejelentés nélkül nyilvántartásba veszi, és a felszámolás
kezdő időpontjában esedékes felszámolási költségként elszámolva fizeti ki.
A módosítás egyik fontos előnye, hogy az ügyek többségében mellőzni lehet a
költségjegyzék vezetését. A bírósági határozat alapján a feljegyzett illeték
automatikusan szerepelni fog a hitelezői listában, az adóhatóság pedig hitelezőként részt
vesz az ügyben. Ezután nyilvánvalóan felesleges az illeték összegét a költségjegyzékben
külön feltüntetni. Mindez a kezelőirodák munkaterhét is jelentősen csökkenti.
7. A felszámoló felmentése
Ø A felszámoló felmentéséről szóló határozat előzetesen végrehajtható, ami a gyakorlatban
problémákat okoz, főleg akkor, ha a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi vagy
megváltoztatja az elsőfokú döntést.
A módosítás szerint az előzetes végrehajthatóság megszűnik.
Az OBH elnökének javaslatára a felszámolót felmentő jogerős végzés ellen nincs
helye felülvizsgálatnak.
8. Felszámolói díjkiegészítés megtérítése
Ø Miután a bíróság a díjkiegészítés megtérítésére kötelezte a vezető tisztségviselőt, a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Hivatala az adóhatóságnál kezdeményezi a végrehajtást. A végrehajtás

sikertelensége esetén a NAV a Fővárosi Törvényszéket költségátalány megfizetésére kötelezi.
Ez nyilván igazságtalan, hiszen a behajtott követelés a központi költségvetést illeti meg.
A módosítás szerint a végrehajtást kérő a Magyar Állam, tehát a behajtás
sikertelenségének következményeit is viselnie kell.

A törvény további módosításai
1. Az írásbeli fizetési felszólítás
Ø A módosítás előírja, hogy a hitelezőnek az adós részére címzett, felszámolást
megelőző írásbeli fizetési felszólítást – ha azt a hitelező postán kívánja eljuttatni az adósnak
– tértivevényes küldeményként kell elküldenie. A küldeményt a feladástól
számított tizenötödik munkanapon akkor is a címzett által kézhezvettnek kell tekinteni, ha
-

a postai kézbesítési szabályok szerint a kézbesítés akadályozott,

-

a küldemény átvételét a címzett megtagadta, vagy

a postai szolgáltató által rendelkezésére tartott küldeményért a címzett nem
jelentkezett.
2. A közzététel tartalma
Ø A módosítás szerint a felszámolási eljárás során a zálogjogosulti bizományost abban az
esetben is fel kell hívni a zálogjoggal biztosított követelés bejelentésére, ha e követelésnek ő
nem jogosultja.
3. Az ingatlanügyi hatóság megkeresése
Ø A felszámolás elrendelését követően a bíróság a felszámoló által beszerzett tulajdoni lapok
adatai alapjánmegkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságokat a felszámolás tényének az
ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése, továbbá az adós nevére vonatkozó adatváltozás
átvezetése iránt.
4. Cstv. 33/A. § szerinti perek
Ø Módosultak a Cstv. 33/A. §-a szerinti perek szabályai. A törvény
-

meghatározza a megállapítási kereset tárgyát,

-

pontosítja a kimentési okokat,

-

kimondja, hogy ha ugyanazon vezető esetében a megállapítási perben jogerős
ítéletet hoztak, ugyanazon ténybeli alapon nem indítható újabb megállapítási
kereset

-

meghatározza a biztosítéknyújtás módját

-

a felszámolási eljárás lezárása előtt nem lehet marasztalási keresetet indítani

-

a marasztalási per megindítására nyitva álló határidő 60 napról 90 napra
emelkedett.

5. Az adós iratanyagának elhelyezése
Ø A módosítás szerint nyilvános versenyeztetéssel kell kiválasztani az iratőrző cégeket. A
felszámoló ezen a szolgáltatásokra nem köthet szerződést olyan vállalkozással, amelyben a
felszámolónak, a felszámolóbiztosnak vagy ezek közeli hozzátartozóinak kizárólagos vagy
többségi részesedése van. A szolgáltató kiválasztására és a vele kötendő szerződés tartalmának
kialakítására vonatkozó szempontrendszert a felszámoló dokumentálni köteles.
6. Zálogtárgy értékesítése
Ø A módosítás folytán a Cstv. 49/D. §-a átláthatóbbá vált az alábbiak szerint:
felsorolásra kerül, hogy milyen jogcímeken lehet a zálogjogosultat megillető
vételárból a zálogtárggyal összefüggő költségeket levonni
pontosításra kerül, hogy a zálogértékesítés esetén a felszámolói díjelőlegre eső
áfát is elszámolhatja a felszámoló
pontosításra került, hogy ha a zálogjogosult maga is részt vesz árverezőként
vagy pályázóként az értékesítési eljárásban, mint nyertes licitáló, ő jogosult
megvásárolni a zálogtárgyat
a módosítás egyértelművé teszi, hogy a felszámolási eljárás során az olyan
követelésen alapított zálogjogot is létrejöttnek kell tekinteni, amely követelés a
felszámolás kezdő időpontja előtti jogviszonyból származik, de csak az említett
időpontot követően keletkezett.
7. Kifogás a felszámoló intézkedésével szemben
Ø A kifogás benyújtására nyitva álló határidő 8 napról 15 napra emelkedett.
Ø Ha a kifogást a bíróság megalapozottnak találja, de a felszámoló nem járt el felróhatóan,
a kifogást elbíráló határozatban a bíróság mentesíti a felszámolót a kifogást benyújtó fél
költségeinek megfizetése alól.
8. A záróanyag megküldése a hitelezőknek
Ø A Cstv. 56. § (1) bekezdésének módosítása folytán a bíróságnak a felszámolási zárómérlegen
és vagyonfelosztási javaslaton kívül a zárójelentést is meg kell küldenie a hitelezőknek.

9. Egyszerűsített felszámolás
Ø Ha a felszámolást kezdeményező hitelezőnek az eljárás kezdeményezésével kapcsolatban
felmerült költségei a 27. § új (1a) bekezdés szerinti döntést követően megtérültek, akkor
okafogyottá válik ugyanezen költségek megtérítésére kötelezni a felszámolt gazdálkodó
szervezet vezető tisztségviselőjét.
Ha az adósnak az egyszerűsített felszámolási időszakában nem volt sem bevétele, sem kiadása,
akkor a felszámolónak nem kell közbenső mérleget készítenie.

2. A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi LXIX. törvény
2017. június 9. napján kihirdetésre került a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi
eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2017. évi LXIX. törvény.
A bíróságokat közvetlenül érintő főbb módosítások az alábbiak:
1. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB
tv.) módosítása
Hatálybalépés: 2017. július 1.
A törvény 2 ponton szövegpontosító jelleggel módosítja az MNB tv.-t:
a) MNB tv. 121. § (8) bekezdésében: az „alperes” szövegrész helyébe „az ellentmondást
előterjesztő fél” szövegrész lép
·

Az MNB tv. 2017. január 1. napjától hatályos 113.§ (2) bekezdése szerint a Pénzügyi
Békéltető Testület (PBT) alávetési nyilatkozat hiányában is kötelezést tartalmazó
határozatot hozhat, ha a fogyasztó kérelme megalapozott és az érvényesíteni kívánt
igénye nem haladja meg az egymillió forintot.

·

Az MNB tv. 121. § (1) bekezdése alapján a 113. § (2) bekezdése szerinti eljárásban
meghozott kötelezést tartalmazó határozat ellen az MNB tv. 39. §-ában meghatározott
törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet élhet ellentmondással.

·

Az MNB tv. 121.§ (8) bekezdése rendelkezik az ellentmondást elutasító határozat
elleni fellebbezés szabályairól. Az ellentmondás elutasítása ellen kizárólag az
ellentmondást előterjesztő fél élhet fellebbezéssel. A fellebbezés elbírálására –
főszabály szerint - a fogyasztó lakóhelye szerinti törvényszék illetékes. Ha a fogyasztó
belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a törvényszék
illetékessége - főszabály szerint - az alperes lakóhelyéhez igazodik.

·

Az MNB tv. 121. § (8) bekezdésében pontosítani volt szükséges a fellebbezés
elbírálására jogosult bíróság illetékességi szabályában szereplő „alperes”
megnevezést „ellentmondást előterjesztő fél”-re, ugyanis az ellentmondást
előterjesztő fél az eljárásban csupán a joghatályos ellentmondás előterjesztése után,
az eljárás perré alakulását követően lép alperesi pozícióba.

b)
MNB tv. 122. § (6) bekezdés b) pontjában: a „kérelmező” szövegrész helyébe
„fogyasztó” szövegrész lép
·

Az MNB tv. 122.§ (5) bekezdése szerint, ha a PBT az ellentmondást nem utasítja el,
azt nyolc napon belül kézbesíti a fogyasztónak és egyidejűleg felhívással él a
fogyasztó felé a kereseti kérelem előterjesztése és az illeték lerovása iránt.

·

Az MNB tv. 122.§ (6) bekezdése szabályozza, hogy a fogyasztó fenti felhívásának
milyen figyelmeztetést kell tartalmaznia.

·

Az MNB tv. 126. § (6) bekezdés b) pontja azonban az (5) bekezdés „fogyasztó”
szóhasználata helyett a „kérelmező” megnevezést alkalmazza.

·

A normavilágosság érdekében módosította most a jogalkotó a „kérelmező” kifejezést
„fogyasztó”-ra.

2017. szeptemberi hatályba lépéssel
1. 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 szóló 2017. évi
LXXXVII. törvény
2017. június 26. napján kihirdetésre került 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 szóló 2017. évi LXXXVII. törvény. A törvény 2017. szeptember 1.
napján lép hatályba.
A módosítás jellemzően az állami tisztviselőkre vonatkozó szabályozást veszi alapul annak
érdekében, hogy az állami intézmények által foglalkoztatottak jogállásának előírásai
összhangban álljanak egymással.
A törvény főbb rendelkezései:
·

A munkáltató a munkakörre előírt szakvizsga vagy egyéb vizsga megszerzésének
feltétele alól kivételesen indokolt esetben három év helyett legfeljebb öt évre
halasztást engedélyezhet.

·

Módosul a kinevezési okiratban feltüntetendő adatok köre.

·

A próbaidő három hónapról hat hónapra emelkedik.

·

Rögzíti azokat a feltételeket, amikor egyoldalú módosítás esetén az igazságügyi
alkalmazott kérheti a felmentését.

·

Meghatározza azokat az eseteket, amikor az igazságügyi alkalmazott szolgálati
jogviszonya azonnali hatállyal megszüntethető.

·

Előírja a végkielégítés arányos részének visszafizetését, ha az igazságügyi
alkalmazott a szolgálati viszonyának megszűnésétől számított 10 hónapon belül –
meghatározott állami szervnél – szolgálati jogviszonyt létesít.

·

Meghatározza a végkielégítés mértékét 25 év szolgálati idő után.

·

Előírja a vezetők számára a továbbképzéseken történő részvétel kötelezettségét.

·

Átalakítja az igazságügyi alkalmazottak javadalmazását, az állami tisztviselők
illetményrendszeréhez hasonlóan.

·

Az alapilletmény megállapításának alapjául változatlanul a mindenkori
legalacsonyabb bírói alapilletmény, az illetményalap szolgál; az alapilletményt az
illetményalap és az egyes fizetési fokozatok szorzószámai alapján kell megállapítani,
azonban a módosítás illetménysávokat határoz meg.

·

Az igazságügyi alkalmazott alapilletményét a besorolása szerinti fizetési fokozathoz
tartozó sávok között kell megállapítani a teljesítményértékelés alapján.

·

A teljesítményértékelés részletes szabályait az OBH elnöke szabályzatban fogja
meghatározni.

·

A kijelölt bírósági titkár a fizetési fokozatához tartozó felső határ szerinti összegű
illetményre jogosult.

·

A munkáltatói jogkör gyakorlója az igazságügyi alkalmazott munkakörét kiemelt
munkakörré minősítheti.

2. Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi XXXIII. törvény
2017. április 27. napján kihirdetésre került az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2017. évi XXXIII. törvény.
A törvény alapvetően jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaz.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 2017. szeptember 2. napjától akként módosul, hogy a
hivatásos állomány tagja részére lakhatási támogatásként nyújtható a rendvédelmi szerv
bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jogával érintett lakás biztosítása, bérleti díj megfizetése
mellett.

3. Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi
LXXII. törvény
2017. június 16. napján kihirdetésre került a Magyarország 2018. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény.
A törvény – egyebek mellett – 2017. szeptember 1. napjától módosítja az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvényt (Ectv.).
A törvény az Ectv. alábbi területeit módosítja:
·

A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) működését érintő
módosítások keretében az Alap terhére teljesíthető kifizetések céljának
pontosításával, a támogatási források keretjellegének megteremtésével a határon túli
szervezetek számára önálló pályázási lehetőséget biztosít, amennyiben már legalább
egyszer az Alap támogatásában részesült, és a pályázatban mint társpályázó szerepelt.

·

A működési és szakmai támogatásokra kiírandó pályázatok hatékonyabb kezelése
miatt a törvény megszünteti a források elkülönítését, így a szakmai és működési célú
támogatások esetén a támogatási források 90%-ára, az egyedi támogatási kérelmek
alapján 10%-ára történhet kötelezettségvállalás.

·

A módosítás megszünteti a visszatérítendő támogatás kötelező mértékét, valamint a
szövetségek számára igénybe vehető támogatási keret elkülönítését.

·

A civil szervezetek támogatását, fenntarthatóságuk biztosítását ellátó civil hálózattal
összefüggésben a módosítás a Civil Információs Centrumokkal kapcsolatos
rendelkezéseket törvényi szintre emeli, valamint meghatározza a Civil Információs
Centrumok mintájára létrejövő Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak
megteremtéséhez szükséges alapvető szabályokat.

·

A módosítás lehetővé teszi, hogy a közhasznú jogállás megszerzésének feltételei
között a megfelelő erőforrás arányának számításánál az önkéntesek tevékenységének
gazdasági értékét is vegyék figyelembe a minimálbér alapján számítva

2017. decemberi hatályba lépéssel
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi
CXXXIV. törvény tárgyában
2017. november 10. napján kihirdetésre került a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény. A törvény egyes
rendelkezései 2017. december 1. napján lépnek hatályba.

A törvény alapvetően jogharmonizációs céllal az alábbi jogszabályokat módosítja:
1.
2.
3.
4.
5.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény
6. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény
7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
8. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
9. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
11. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény
12. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
13. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
14. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény
15. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
16. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény
17. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény
18. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvény
19. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény
20. A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
21. .A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény
22. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
23. Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény
24. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény
25. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
26. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L.
törvény
A törvény bíróságokat is érintő lényegesebb rendelkezései az alábbiak:
1.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

·
·

·

A módosítás új fejezettel egészíti ki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvényt.
Ennek értelmében a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyára speciális rendelkezéseket kell alkalmazni a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény rendelkezéseihez képest.
Az új rendelkezések különösen
§ a hivatásetikai normák,
§ az előremenetel és illetményrendszer
§ pihenőidő
§ hivatali érdekből történő átirányítás
§ közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
§ képzés
§ teljesítményértékelés
§ vezetők jogállása, és a
§ pótlékok
területén jelentenek az általánostól eltérő szabályokat.

2.
·

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
A módosítás értelmében mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, a termőföld
más célú hasznosítása, ha a termőföldet vízkivételt biztosító vízilétesítmény céljából
veszik igénybe.

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosítása
·
·
4.
·
·
·

A módosítás új rendelkezéssel egészíti ki a Mötv.-t, amelynek értelmében a helyi
képviselő-testület rendeletben határozhatja meg, hogy meghatározott kötelezettségek
elmulasztása esetén közigazgatási szankciót alkalmaz.
Az így kiszabott bírság a helyi önkormányzat saját bevételének minősül.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
A módosítás bevezeti a nemzetközi közigazgatási szakértő fogalmát, aki a nemzetközi
színvonalú hazai állami digitális megoldások exportjával és programjának
fejlesztésével összefüggő tevékenységet végez.
Ezen új tevékenységi körre vonatkozó részletszabályok szerint a kormánytisztviselő
részére fizetés nélküli szabadságot lehet engedélyezni a tevékenység ellátása
érdekében, vagy célfeladat ellátása keretében is megvalósítható.
A tevékenység részletszabályait külön kormányrendelet határozza majd meg.

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
•

A módosítás értelmében a meghatalmazás érvényességének feltétele az elfogadásáról szóló
nyilatkozat rögzítése a rendelkezési nyilvántartásban, a nyilvántartásba vett meghatalmazás a
bírósághoz, vagy a szabálysértési hatósághoz történő bejelentéstől hatályos.

•

•
•

•
•
•

Kifejezett törvényi rendelkezés lett, hogy a rendőrség ügyvédet rendel ki a meghatalmazott
ügyvéddel nem rendelkező, szabálysértési őrizetbe vett eljárás alá vont személy részére. A
kirendelés ellen jogorvoslatnak helye nincs, azonban az eljárás alá vont személy indokolt
esetben és csak egy alkalommal más ügyvéd kirendelését kérheti.
Az elkövető javára szóló perújítási kérelem előterjesztésére az ügyész már nem csak
átváltoztatás esetén, hanem valamennyi perújítási ok alapján jogosult.
Ha a bíróság a büntetőeljárásban a tárgyalás eredményéhez képest azt állapítja meg, hogy a vád
tárgyává tett cselekmény szabálysértés, az általa elbírált szabálysértéssel összefüggő
adatrögzítési kötelezettségének az általános szabálysértési hatóság útján tesz eleget.
Felhatalmazást ad egy központi bírságkezelő szerv létrehozására.
Szélesíti a méltányossági kérelem előterjesztésére jogosultak körét.
Hatályon kívül helyezi a Szabs.tv. 127. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontját (perújítás) és a
Szabs.tv. 141. § (2e) bekezdését.
6. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) módosítása
·

·

·

·
·
·
·
·

A módosítás ebben a törvényben is bevezeti a nemzetközi közigazgatási szakértői
tevékenység fogalmát, amely a nemzetközi színvonalú hazai állami digitális
megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő tevékenység. Az
erre vonatkozó részletszabályok szintén külön kormányrendeletben kerülnek
meghatározásra.
Módosul a Hszt. 6. § (7) bekezdése, így a szolgálati viszony módosításával és a
szolgálati viszony megszüntetésével összefüggésben, a fegyelmi méltatlansági vagy
kártérítési ügyben, a sérelemdíj megfizetése ügyében, az összeférhetetlenség
megszüntetésére irányuló felszólítás és fizetési felszólítás tárgyában a hivatásos
állomány tagja elektronikus úton teszi meg a törvényben meghatározott
nyilatkozatait.
A módosítás új, törvény erejénél fogva történő jogviszony megszűnést eredményező
okot vezet be abban az esetben, ha a hivatásos állomány tagja jogviszonyának
fennállása idején visszavonja az kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez történő
hozzájáruló nyilatkozatot. [Hszt. 33. § (1) bekezdés d) pont, és 82. § (1) bekezdés g)
pont]
Kiegészülnek az alkalmatlanságról szóló határozat esetén alkalmazandó eljárási
szabályok.
A módosítás új szabályokat vezet be a szülési szabadság engedélyezése tekintetében.
[Hszt. 149. § (1a) bekezdés]
A módosítás rögzíti a 2018. január 1. napja és 2018. december 31. napja között
folyósítható illetményre vonatkozó szabályokat.
Hatályon kívül helyezésre került Hsztv. 243. § (4) bekezdése, amely eddig arról
rendelkezett, hogy a rendvédelmi szerv a szolgálati viszonnyal összefüggő balesetből
eredő személyi kárért vétkességére tekintet nélkül felel.
Hatályon kívül helyezésre került továbbá a Hszt. 328. § (2) bekezdése is, amely a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya tagja szolgálati helyének
illetékességi és működési területén tűzvédelmi szakértői jogosultsághoz kötött
tevékenységet nem végezhet. A szolgálati hely illetékességi és működési területén
kívüli, tűzvédelmi szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységét a szakmai
felügyeletet ellátó szerv engedélyezi.

7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása
·
A módosítás a törvény 83. § (2) bekezdését érinti, amely a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény VIII. fejezetét módosítja a vízjogi engedélyköteles
létesítmények, és az engedélyezési eljárás szabályozása tekintetében.

