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2018. januári hatályba lépéssel
2018. január 1-jén hatályba lép az új Polgári perrendtartás és az önálló Közigazgatási Perrendtartás,
melyhez kapcsolódóan számos jogszabály módosul. A bírósági eljárásokat kiemelten érintő
jogszabályokról
az
alábbi
összefoglaló
táblázatok
készültek.

(A táblázatok frissítésének időpontja: 2018. január 10.)

2018. februári hatályba lépéssel
Nem volt olyan jogszabály, ami 2018. februárban lépett hatályba és a bíróságokat érintette volna.

2018. márciusi hatályba lépéssel
1. A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
40/2017. ( XII.29.) BM rendelet
2017. december 29. napján kihirdetésre került a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó és más miniszteri rendeletek
módosításáról szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet).
A rendelet 2018. március 1. napján hatályba lépő bíróságokat érintő rendelkezései az alábbiak:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről,
valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM
rendelet módosítása (rendelet 5.§)
-

A helyszíni bírságoláshoz a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a
rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványt (új nyomtatvány) használja.

-

A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy 3 példányban (eredeti, másodlat
és tőpéldány) tölti ki a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványt.

-

A nyomtatvány kitöltése előtt a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványból
meg kell állapítani az eljárás alá vont személy személyi adatait.

-

A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány minden olyan rovatát ki kell tölteni, amely
az adott szabálysértés elkövetése tekintetében értelmezhető.

-

A 2018. február 28. napon már legyártott helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványok
(régi nyomtatványok) 2018. június 30. napjáig abban az esetben használhatóak fel,
ha a helyszíni bírság nyomtatvány 2018. március 1-jén módosított adattartalmának
ismertetése egyéb úton biztosított, valamint a régi nyomtatványokhoz tartozó készpénzátutalási megbízáson a központi bírságkezelő szerv által 2018. január 1-jétől elfogadott
számlaszám szerepel.

2018. áprilisi hatályba lépéssel
Nem volt olyan jogszabály, ami 2018. áprilisban lépett hatályba és a bíróságokat érintette volna.

