2018. januárban hatályba lépő – bírósági eljárásokat érintő - jogszabályok (büntető 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 büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény,
egyes büntető tárgyú
törvények, valamint az
európai uniós és a
nemzetközi bűnügyi
együttműködést
szabályozó törvények
módosításáról szóló 2017.
évi CXLIV. törvény

A törvény összesen 19 törvényt módosít és elsősorban az elektronikus
kapcsolattartás bevezetésére, illetve az új polgári perrendtartás hatályba
lépésére figyelemmel volt szükséges a megalkotása.
-

bevezeti az elektronikus kapcsolattartást a büntetőügyekben, amelyet a
2018. január 1-je után indult ügyekben kell alkalmazni

-

jelentősen módosítja a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi
XXXVIII. törvényt és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi
együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvényt

-

a korábban végrehajtott szabálysértési elzárás és az alapügyben kiszabott és
végrehajtott büntetés beszámítására vonatkozó szabályokat állít fel a Btkban

-

újrafogalmazza a jogosulatlan pénzügyi tevékenység és a hatósági eljárás
megzavarása tényállását

-

több ponton módosításokat hajt végre a Bv. tv-ben
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Hatályba lépés
dátuma
2018. január 1.
2018. május 25.
(59. §. 60. § a)-c) pont)
2018. július 1.
(106. §)

Jogszabály

A módosítás tartalma

-

2.

3.

4.

A tizenkettedik
életévüket be nem töltött
gyermekek sérelmére
elkövetett szexuális
erőszakkal szembeni
fokozottabb büntetőjogi
védelemről szóló 2017. évi
CLXXVII. törvény
Az európai uniós és a
nemzetközi bűnügyi
együttműködést
szabályozó törvények,
valamint és ehhez
kapcsolódóan más
törvények
jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2017.
évi XXXIX. törvény

A büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény
hatálybalépésé-vel
összefüggő egyes
törvények módosításáról
szóló T/18316. számú
törvényjavaslat

kibővíti a szabálysértési jogsegély keretében végrehajtandó határozatok
körét
- A törvény megváltoztatja a szexuális erőszak minősített eseteinek rendszerét.

Hatályba lépés
dátuma

2018. január 1.

- Az új minősítési rendszer fokozottan veszi figyelembe a sértett életkorát, és
ennek megfelelően súlyosabb büntetést helyez kilátásba a tizenkettedik életévét be
nem töltött sértett sérelmére elkövetett szexuális erőszak esetén.

A törvény módosítja többek között:

- 2017. május 23.

- a Nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvényt,
- a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt és
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt

- 2018. január 1.

bevezeti az európai nyomozási határozat jogintézményét
új alapokra helyezi a külföldi ítéletek érvényének elismerését
európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályok változnak
átalakításra kerültek az európai adatvédelmi határozat szabályai
változik a külföldi és tagállami ítéletek nyilvántartására vonatozó szabályok
módosul a szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXVI. törvény az ENYHra figyelemmel
A törvény számos jogszabályt módosít, ezek nagyobbik része 2018. július 1. napján
lép majd hatályba.







- 2018. január 1.
(a
törvény
további
rendelkezései
2018.
június
30.
napján,
illetve július 1. napján
lépnek hatályba)

2018. január 1. napján módosul:
1. Bjt.
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Jogszabály

Az Országgyűlés 2017.
december 12-én elfogadta

A módosítás tartalma
- A fiatalkorúak elleni és a katonai büntetőeljárásban közreműködő ülnökök
megválasztására vonatkozó szabályok

Hatályba lépés
dátuma
- 2018. július 1.

- Az ülnök jelöltek jogosultságának igazolására vonatkozó szabályok
Kihirdetés december
végére várható

2. Btk.
Az új kábítószerekkel kapcsolatos hatóanyag-tartalom meghatározása a csekély
mennyiségre vonatkoztatva.
3. Bv. tv.

5.

6.

Egyes büntető- és
büntetés-végrehajtási jogi
tárgyú, valamint ezzel
összefüggő igazságügyi
tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
szóló …. IM rendelet
Kihirdetés december
végére várható
A belügyi feladatokat
érintő és más kapcsolódó
miniszteri rendeletek
módosításáról szóló …. IM
rendelet

A pénzbüntetés végrehajthatóságának megszűnését a bv. bíró állapítja meg
hivatalból, illetve bv. intézet előterjesztése, elítélt vagy védő kérelme alapján.
- A módosuló büntető tárgyú törvényekre tekintettel változtatást hajt végre a
rendeleti szintű szabályozásban

2018. január 1.

- Változnak a zártcélú távközlő hálózat útján az előzetes letartóztatás
tárgyában tartott ülésre vonatkozó szabályok
- Változik a bíróság adatközlési kötelezettsége külföldi ítélet elismerése vagy
tagállami ítélet megfeleltetése esetén (6. számú adatlap)
- Változik az értesítőlapok kiállításának és továbbításának rendje
A törvény a bíróságot érintően módosítja:

← - kihirdetést követő
napon (december
1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési végén várható)
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek - főbb rendelkezések:
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
2017. január 1.

Kihirdetés december
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Jogszabály
végére várható

A módosítás tartalma
- A módosítás megteremti az összhangot a szabálysértési bírságok beszedésének
technikai szabályai között
- A helyszíni bírság nyomtatványt kiegészíti a jogorvoslati lehetőségekre és a
szabálysértési eljárás lefolytatásának kizártságára történő figyelmeztetéssel
- A helyszíni bírság szelvény kiegészítésre kerül továbbá az intézkedő személy
jelvény/azonosító számának rögzítésére alkalmas karakterhelyekkel

2. A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő
adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól,
valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM
rendelet
A módosítás célja az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási
eljárásról szóló 2002/584/IB számú kerethatározat 8. cikk (1) bekezdés c) pontjának
történő megfelelés.
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Hatályba lépés
dátuma

