2019. januárban hatályba lépő – bírósági eljárásokat érintő - jogszabályok
2018. december 19-i időállapot szerint
FIGYELEM: A még ki nem hirdetett jogszabályokról a tájékoztató a legutoljára ismert normaszöveg tükrében készült, így az még változhat!
Jogszabály

A módosítás tartalma

Hatályba lépés
dátuma

Kihirdetett jogszabályok
1.

Magyarország Alaptörvényének
hetedik módosítása

Az Alaptörvény hetedik módosítása a bíróságok jogértelmezésére vonatkozóan tartalmaz
rendelkezéseket:
-

2.

3.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény módosításáról szóló
2018. évi LXXXIII. törvény

az egyes adótörvények uniós

2019.
január 1.

a jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát,
illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell
figyelembe venni.

A törvény a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:
igazgatási-szolgáltatási díj kerül bevezetésre a Közbeszerzési Hatóság törvényességi
ellenőrzéseinek vonatkozásában;
- a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, súlyos szerződésszegés esetén alkalmazható
kizáró ok fennállása már abban az esetben is megállapítható, ha az ajánlatkérővel szerződő
fél a súlyos szerződésszegés tényét nem vitatja (nincs szükség a gazdasági szereplő részéről
a szerződésszegés kifejezett elismerésére, amelyre - a gazdasági szereplők jól felfogott
érdekének megfelelően - csak a legritkább esetben kerül sor);
- az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter is kezdeményezheti a
Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását;
- a Közbeszerzési Döntőbizottság csak a Kbt. szabályainak megsértését mérlegelheti azok
súlyossága szerint, továbbra sem dönthet azonban polgári jogi, polgári peres bírósági útra
tartozó kérdésekben, arra feladat- és hatásköre nem terjed ki.

2019.
január 1.

-

A törvény salátatörvény, összesen 26 db adó vonatkozási tárgyú jogszabályt érint.

2019.

Jogszabály
kötelezettségekhez kapcsolódó,
valamint egyes törvények
adóigazgatási tárgyú módosításáról
szóló 2018. évi LXXXII. törvény

A módosítás tartalma
A bíróságokat érintő, főbb rendelkezések:
- 2019. január 1. napját követően az állami adó- és vámhatóság hajtja végre az
igazságügyi követeléseket, ha a végrehajtható okiratot 2018. december 31. napját
követően állítják ki.
- Az Avt. 29. § (1) bekezdés i)-u) pontja felsorolja azon végrehajtható okiratokat, amelyek
alapján az adóhatóság foganatosítja a végrehajtást 2019. január 1. napjától.
- Az Avt. meghatározza a behajtást kérő fogalmát, mely alapján a fenti ügyekben a
jogszabály alapján végrehajtás kezdeményezésére jogosult szervet vagy személyt kell
érteni.
- A törvény rögzíti, hogy végrehajtható okirat fogalmán a behajtást kérő megkeresését kell
érteni.

Hatályba lépés
dátuma
január 1.
2019.
január 2.

4.

egyes iparjogvédelmi törvények
módosításáról szóló 2018. évi LXVII.
törvény

A törvénymódosítás célja
- egyrészt a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2015/2436
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése,
- másrészt a védjegyeljárások szabályozásának kiigazítása, az eljárások hatékonyságának
növelése.

2019.
január 1.

5.

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003.
évi LXXX. törvény és egyes törvények
eljárásjogi kérdésekkel összefüggő
módosításáról szóló 2016. évi CLVIII.
törvény

A törvény az Érdi Járásbíróság felállításáról rendelkezik, melynek határideje 2019. január 1. napja.

2019.
január 1.

Az Érdi Járásbíróság illetékességi területéhez tartoznak: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút,
Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint.
Az Érdi Járásbíróság felállításával egyidejűleg más bíróságok illetékességi területe is megváltozik:
- a Budaörsi Járásbíróság illetékességi területe a Budakeszi járás településeire terjed ki,
- a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területe a Pilisvörösvári járás településeire
terjed ki;
- a Szentendrei Járásbíróság illetékességi területéből Pilisszántó a Budakörnyéki
Járásbíróság illetékességi területéhez kerül.

Jogszabály
6.

7.

A módosítás tartalma

az egyes iparjogvédelmi
kormányrendeletek módosításáról
szóló 220/2018. (XI. 27.) Korm.
rendelet

A jogszabály-módosítás célja

egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2018. évi XCI.
törvény

A bíróságokat érintően az alábbi jogszabályokat módosítja a törvény:

-

egyrészt a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2015/2436
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése,
másrészt a védjegyeljárások szabályozásának kiigazítása, az eljárások hatékonyságának
növelése.

1. Cstv.
A Cstv. módosítása a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. tv.
rendelkezéseihez képest a felszámoló szervezetekre vonatkozó kiegészítő szabályokat állapítja
meg, továbbá a felszámoló szervezetek működésére és hatósági ellenőrzésére, szankcionálására
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A módosítás a joggyakorlat egységesítése érdekében
néhány pontosítást is elvégez.
-

2. Vht.
-

-

a Cstv. 49/D. § (1) bekezdésének módosítása szerint a felszámoló csak akkor oszthatja fel
a zálogtárgy értékesítéséből származó bevételt, ha az értékesítésre kötött jogügyletet
nem támadták meg, vagy az erre irányuló keresetet a bíróság visszautasította vagy
elutasította. A perindításról, illetve a per jogerős lezárásával összefüggő jogerős bírósági
határozat kézhezvételének időigénye miatt a bevétel felosztására vonatkozó határidő
meghosszabbításra kerül, az eddig 15 nap helyett 30 nap lesz.
a Cstv. 38. § (7) bekezdés módosítása tovább szigorítja a felszámolónak az adós iratainak
rendezésével, elhelyezésével kapcsolatos szerződéskötési lehetőségeit.
A Vht. módosítása fellebbezést tesz lehetővé számos, korábban nem támadható végzéssel
szemben, így pl. a jogutódlás, végrehajtás felfüggesztése, végrehajtás megszüntetése,
illetve korlátozása, biztosítási intézkedés, végrehajtási tanúsítvánnyal ellátott külföldi
határozat alapján kiállított végrehajtási lap tárgyában
2018. december 31. napját követően kiállított végrehajtható okiratok esetén az állami
vámhatóság jár el az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény rendelkezései alapján.

Hatályba lépés
dátuma
2019.
január 1.

2019.
január 5.

Jogszabály

A módosítás tartalma

Hatályba lépés
dátuma

3. Ctv.
Az Alkotmánybíróság 16/2018. (X. 8.) sz. határozatában alkotmányellenessé nyilvánította a
kényszertörlési eljárások során alkalmazandó eltiltási rendelkezéseket. A Ctv. módosítása az AB
határozat nyomán
- szélesíti az eltiltásra okot adó körülmények vizsgálatának terét,
- lehetőséget biztosít a kimentésre,
- az eltiltás a bejelentett követelésekkel arányos időtartamra kerül kiszabásra,
- lehetőség lesz a teljes mentesülésre.
4. Üttv.
-

-

8.

az elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos egyes Korm. rendeletek
módosításáról szóló 179/2018. (X. 2.)
Korm. rendelet

Az Üttv. módosítása tartalmazza a kamarai jogtanácsosok elektronikus úton való
kapcsolattartására és a részükre történő elektronikus kézbesítésre vonatkozó 2019.
január 1. napjától hatályos szabályozást. A törvény úgy rendelkezik, hogy a
részletszabályok e tekintetben kormányrendeletben (Evhr.) kerülnek meghatározásra.
az ügyvéd közhatalmi hatáskör gyakorlásával közvetlenül összefüggő feladat ellátására
létesített jogviszonya megszűnését követő két évig nem láthat el jogi képviseletet annak
a szervnek a közhatalmi eljárásában, amelynek tevékenységében a jogviszonya
megszűnését megelőző öt évben részt vett.

A törvény bírósági eljárásokat közvetlenül érintő rendelkezése:
-

az egyéni ügyvéd, az európai közösségi jogász, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivő e
tevékenysége során a Kormány által biztosított tárhely szolgáltatások közül a cégkaput
használja. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, az európai
közösségi jogászt, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztráció
során a saját nevében jár el,

-

a kamarai jogtanácsos és az alkalmazott szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során
hivatalos elektronikus kapcsolattartás céljából a KÜNY-regisztációjához kapcsolódó
tárhelyét, valamint a munkáltatója gépi interfésszel rendelkező hivatali tárhelyét
(hivatali kapu) is használhatja. (Evhr. 91. § (2) bek.)

2019.
január 1.

Jogszabály

A módosítás tartalma

Hatályba lépés
dátuma

Az Evhr. 91. § (2) bekezdése várhatóan még hatályba lépése előtt módosul, így annak szövege
még változhat!
Kihirdetésre váró jogszabályok

(2019. január 1. napján vagy azt követően hatályba lépő jogszabályok)

1.

A közigazgatási bíróságokról szóló
T/3353. számú törvényjavaslat

2018. december 12. napján fogadta el
az Országgyűlés

2020. január 1. napjától felállítandó közigazgatási bírósági szervezet alapvető jogforrása.
A bíróságokat érintő, egyes fontosabb rendelkezések:
- az Alaptörvény hetedik módosítása folytán a bírósági szervezetrendszere rendes és
közigazgatási bírósági szervezetrendszerre tagozódik,
- a bírák egységes jogállása megmarad,
- a bíróságok igazgatása ketté válik, a közigazgatási bíróságok központi igazgatása
miniszteriális rendszerben valósul meg,
- a rendes bírósági szervezetből való kiválással két legfelsőbb bírósági fórum lesz, melynek
hatásaként hatásköri viták alakulhatnak ki, amelyeket a hatásköri bíráskodás bevezetése
fog rendezni,
- a jogalkalmazás közös területein jogegységi viták alakulhatnak ki, amelyeket a közös
jogegységi eljárások hivatottak rendezni.

Kihirdetésre vár
2020.
január 1.

A közigazgatási bíróságokról a bíróságok részére részletes tájékoztató készül.
2.

A közigazgatási bíróságokról szóló
törvény hatálybalépéséről és egyes
átmeneti szabályokról szóló T/3354.
számú törvényjavaslat
2018. december 12. napján fogadta el
az Országgyűlés

2020. január 1. napjától felállítandó közigazgatási bírósági szervezet felállítása folyamatának
alapvető jogforrása, az átmeneti időszakra tartalmaz rendelkezéseket.

Kihirdetésre vár

Főbb rendelkezések:
bírák és igazságügyi alkalmazottak számára biztosított átmenet lehetősége
nyilatkozattétel útján (jogvesztő határidőkkel);
- az átmenet idején kiírt bírói álláspályázatokhoz kapcsolódó átmeneti szabályok;
- közigazgatási bírósági vezetők megválasztására/megbízására vonatkozó szabályok;
- a rendes bírósági szervezetben maradó bírák és igazságügyi alkalmazottak jogállásának a
rendezéséhez kapcsolódó szabályozás;
- a munkaügyi ügyek törvényszéki elsőfokú hatáskörbe helyezése;
- közigazgatási és munkaügyi bíróságok jogutód nélküli megszűnése 2019. december 31.

2019. február 1.

Jogszabály

A módosítás tartalma
-

Hatályba lépés
dátuma

napjával;
a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok megszűnése 2019. december 31.
napjával, helyettük munkaügyi regionális kollégiumok létesülése 2020. január 1. napjától;
átmenethez kapcsolódó, többoldalú megállapodások (igazgatási szervek, minisztérium,
érintettek).

Az átmeneti szabályozással kapcsolatban a bíróságok részére részletes tájékoztató készül.
3.

a közigazgatási szabályszegések
szankcióiról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló
T/3370. számú törvényjavaslat

A törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény
hatálybalépését egy évvel elhalasztja.
A hatálybalépés időpontja: 2020. január 1. napja

a munkaidő-szervezéssel és a
munkaerő-kölcsönzés minimális
kölcsönzési díjával összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló
T/3628. számú törvényjavaslat
2018. december 12. napján fogadta el
az Országgyűlés

5.

2018. december 31.
és

2018. december 12. napján fogadta el
az Országgyűlés
4.

Kihirdetésre vár

A törvény egyes főbb rendelkezései:
- munkaidő-keret tartamának növelése kollektív szerződéses jóváhagyással 36 hónapra,
- a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az egyébként a naptári
évben elrendelhető 250 óra túlórát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb 150 óra
rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a
megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.
- kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi 300 óra rendkívüli munkaidő
rendelhető el. Ezt meghaladóan a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása
alapján naptári évenként legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként
vállalt túlmunka). A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel

a kormányzati igazgatásról szóló
T/3610. számú törvényjavaslat

A törvény kódex jelleggel szabályozza a kormányzati igazgatási szervek jogállását és szervezetét,
valamint az ott dolgozó tisztviselők jogviszonyát.

2018. december 12. napján fogadta el

A törvény bíróságokat érintő rendelkezései:
- a törvény személyi hatálya kiterjed az igazságügyért felelős miniszter által vezetett
minisztériumba beosztott bírákra azzal, hogy rájuk – főszabály szerint – a

2020.
január 1.
Kihirdetésre vár

2019.
január 1.

Kihirdetésre vár
2019.
január 1.

Jogszabály
az Országgyűlés

6.

7.

a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló T/3621. számú
törvényjavaslat

2018. december 12. napján fogadta el
az Országgyűlés
egyes választásokkal kapcsolatos
törvények módosításáról szóló
T/2941. számú törvényjavaslat
2018. december 12. napján fogadta el
az Országgyűlés

A módosítás tartalma
-

A törvény bíróságokat érintő rendelkezései:
- a törvény személyi hatály kiterjed a katonai bírákra,
- a törvény a közszolgálati (bírósági alkalmazottak esetében munkaügyi) perekben
felmerülő, e törvény hatálya alá tartozó jogvitákra alkalmazandó anyagi jogi szabályokat
tartalmazza.
A módosítás több, választásokkal kapcsolatos törvényt érint.
Néhány főbb, bírósági eljárásokban relevanciával bíró módosítás:

-

8.

egyes belügyi tárgyú és más
kapcsolódó törvények módosításáról
szóló T/2930. számú törvényjavaslat
2018. december 12. napján fogadta el

kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni;
a törvény a közszolgálati perekben felmerülő, e törvény hatálya alá tartozó jogvitákra
alkalmazandó anyagi jogi szabályokat tartalmazza.

A törvény kódex jelleggel szabályozza a honvédelmi alkalmazottak jogállását.

-

Hatályba lépés
dátuma

az európai parlamenti választásokon szavazási jog biztosítása a harmadik országban élő
magyar állampolgárok részére, valamint a Magyarországon élő, de lakóhellyel nem
rendelkező állampolgárok számára is;
választási kampány fogalmának a szűkítése pl. nem minősül választási kampánynak a
kampányidőszakban az állami, kormányzati, önkormányzati szervek alaptevékenység
végzése;
választási gyűlés a kampányidőszakban tartott gyűlés, melyre gyülekezési jogról szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvényben foglalt eltérésekkel;
a levélben szavazók névjegyzékébe az vezethető fel, akinek legkésőbb a szavazást
megelőző huszonötödik napon benyújtott kérelme alapján a lakcíme szerepel a központi
névjegyzékben.

A törvény 31 másik, elsősorban belügyi tárgyú törvényt módosít, köztük pl. a szabálysértési
jogsegélyről szóló törvényt, illetve az E-ügyintézési törvényt.
A bíróságokat érintően az alábbi jogszabályokat módosítja a törvény:

Kihirdetésre vár
2019.
január 1.

Kihirdetésre vár
2019. január eleje
(Kihirdetést követő 8.
nap)

Kihirdetésre vár
2019. január 1.

Jogszabály
az Országgyűlés

A módosítás tartalma

Hatályba lépés
dátuma

1. Rtv.
-

belső bűnmegelőzési célból a védett állománnyal összefüggésben a rendőrség az ágazati
törvény alapján folytathat egyébként bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtést,
ha attól olyan eredmény várható, amely később leplezett eszköz alkalmazását alapozza
meg

2. Szabs. tv.
9.

egyes büntetőjogi tárgyú és más
kapcsolódó törvények módosításáról
szóló T/2934. számú törvényjavaslat
2018. december 12. napján fogadta el
az Országgyűlés

pontosítja a visszaesésre vonatkozó szabályokat azokban az esetekben, ha az eljárás alá
vont személyt korábban szabálysértési elzárással büntethető és pénzbírsággal sújtható
szabálysértés miatt vonták felelősségre,
meghatározza a pénzbírság mértékének felső határát a kötelező mértékű pénzbírsággal,
illetve helyszíni bírsággal sújtható szabálysértések ismételt elkövetése esetén,
a Btk-ra visszautalva beilleszti a szabálysértési anyagi jogba a folytatólagosság fogalmát,
a Szabs. tv. 23. § (1) bekezdés b) és d) pontjai esetében a bírósághoz való áttételre csak
a tényállás tisztázását követően kerülhet sor
az eljárás alá vont személy nagykorú hozzátartozója is adhat meghatalmazást a
képviseletére
rögzíti, hogy a bíróság jogosult a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, illetve a
büntetés-végrehajtási szervek nyilvántartásából adatot kérni
kifogás alapján indult ügyben a bíróság nem köteles tárgyalást tartani, ha az iratok
alapján megállapítható, hogy a kifogás alapos
szabályozza a telekommunikációs eszköz útján történő meghallgatást
további egyértelműsítéseket, fogalmi pontosításokat végez el (ezek egy része csak a
kihirdetést követő hatodik hónap első napján lépnek hatályba

A bíróságokat érintően az alábbi jogszabályokat módosítja a törvény:

Kihirdetésre vár

1. Bszi.

2019. január 1.

-

a törvényi rendelkezéseket az új Be. fogalomrendszeréhez igazítja
az új Be-nek megfelelően szabályozza az OBH elnöke által kijelölendő fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírákra vonatkozó rendelkezéseket

Jogszabály

A módosítás tartalma
2. Bjt.
-

a törvényi rendelkezéseket az új Be. fogalomrendszeréhez igazítja
az új Be-nek megfelelően szabályozza az OBH elnöke által kijelölendő fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírákra vonatkozó rendelkezéseket
fegyelmi vétséget megvalósító magatartás miatt fegyelmi felelősségre vonásnak nincs
helye a munkáltató tudomására kerülést követő három hónapon túl, ha szabálysértési vagy
büntetőügyben határozat születik

3. EUtv.
-

átadási eljárásban a terhelt őrizetének elrendelése az ügyészség engedélyével
mellőzhető
pontosítja az ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet szabályait
az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadásáról az iratok alapján is lehet
dönteni
rendelkezést tartalmaz a terhelt kihallgatásáról és annak szabályairól
szabályozza a megjelölés elhelyezésével kapcsolatos eljárást az európai elfogatóparancs
végrehajtásának megtagadása esetén
szabályokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a Be. szerinti egyszerűsített
felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket mely esetben kell a megfeleltetés során
alkalmazni
bevezeti az ideiglenes végrehajtási bűnügyi felügyeletet

4. Btká.
-

megnevezi, hogy az 1978. évi IV. törvényben írt mely bűncselekmények esetén van
lehetőség az új Be. szerinti bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazására

5. Bv. tv.
-

a Bv. tv. szabályai között helyezi el a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtásának elrendelésére vonatkozó szabályokat
meghatározza azokat a szempontokat, amelyeket a feltételes szabadságra bocsátás

Hatályba lépés
dátuma

Jogszabály

A módosítás tartalma
során vizsgálni kell

Hatályba lépés
dátuma

