VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK – 2020. februári hatályba lépéssel

I. Az egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztéseivel, valamint a
bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók
tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi
CXI. törvény
A jogszabály 2020. február 1-i és február 15-i hatályba lépéssel a bíróságokat érintő
alábbi jogszabályokat módosítja.
1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) módosítása
2020. február 15-től bővülnek a kuruzslás alaptényállásába [Btk. 187. § (1) bekezdés]
tartozó elkövetési magatartások, büntetendő lesz:
• az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat, illetve
• a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe
tartozó jogosulatlan tevékenység.
Új bűncselekményként került szabályozásra az oktatással összefüggő jogosulatlan
tevékenység [343/A. §], amely a végzettséget igazoló okiratok, címek stb. kiállításával,
adományozásával kapcsolatos visszaéléseket bünteti.
2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) módosítása
A Btk. módosításával összhangban kibővül a jogosulatlan címhasználat szabálysértés
elkövetési magatartásainak köre [Szabs. tv. 183/A. § (1) bekezdés és új (2a) bekezdés]:
•

büntetendő lesz a szakképzettség, tudományos fokozat, cím vagy rövidítés
megtévesztésre alkalmas módon történő jogosulatlan használata, illetve az
ezekkel összetéveszthető szakképzettség, tudományos fokozat, cím vagy
rövidítés megtévesztésre alkalmas módon való használata

•

büntetendő lesz a Honvédséghez kötődő megjelölések jogosulatlan
használata

Az áldoktorokkal kapcsolatos szabályok 2020. február 15. napján, míg a Honvédséghez
kötődő megjelölések jogosulatlan használatával kapcsolatos rendelkezések 2020.
február 1. napján lépnek hatályba.

II. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény

A törvény bíróságokat érintő rendelkezései a Szabs. tv.-t módosítják, melyek 2020.
február 1-jén lépnek hatályba.
A (Szabstv.) módosítása
1. Idézés és értesítés szabályainak pontosítása
• Az idézés és értesítés kézbesítése: azt a címzett legkésőbb az eljárási
cselekmény időpontja előtt öt nappal megkapja (a továbbiakban az a
rendelkezés már nem szerepel a jogszabályban, hogy ha ugyanabban az
eljárásban az idézett személlyel szemben korábban eljárási cselekményt
foganatosítottak, úgy az idézést három nappal korábban kell megkapnia).
• Az idézés és az értesítés kötelező tartalmi elemei pontosításra kerültek.
• Új rendelkezésként az idézett felhívható, hogy az ügyre vonatkozó iratain kívül
a bizonyításnál felhasználható feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával.
2. Szabálysértési eljárásban keletkező hivatalos iratok kézbesítési módjainak
kiegészítése
• hirdetményi kézbesítés
• E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus kézbesítés
3. A szabálysértési elzárás végrehajtásának esetei
• elfogás helye szerinti illetékes rendőrségi fogdában
• a szabálysértési őrizetet foganatosító rendőrség székhelye szerinti
rendőrségi fogdában
4. Technikai pontosítások
• Az OBH elnökének javaslatára sor került a Szabstv. 153. § (2) bekezdés
k) pontjának módosítására a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni
bírságoltak nyilvántartása, valamint a Szabs. tv. közötti összhang
megteremtése érdekében. A jogszabályhely a szabálysértési elzárás
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéssel egészült ki.
• A Szabs.tv. 89. § (5)-(6) bekezdésében a hirdetmény tárgya módosul, az a
„hivatalos irat” lesz.
• A Szabs.tv. 153. § (6) bekezdésében a Be. szabályainak aktualizálására kerül
sor.
III.
Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII.
törvény
A jogszabály 2020. február 1-i hatályba lépéssel a bíróságokat érintő alábbi
jogszabályokat módosítja.
1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) módosítása
Díjkötelessé válik a közjegyző által elrendelt végrehajtási eljárás során benyújtott
végrehajtási lap visszavonása vagy végrehajtási záradék törlése iránti kérelem

előterjesztése azzal, hogy ha a kérelem alaposnak bizonyul, a 15.000 forintos díjat a
kérelmező részére vissza kell fizetni, melyről a közjegyző hivatalból rendelkezik.
A fenti díjfizetési kötelezettség a 2020. február 1-je után előterjesztett kérelmek
tekintetében áll fenn.
2. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) módosítása
Fizetési meghagyásos eljárásban a végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem
előterjesztéséért fizetendő 15.000 forintos díjat a MOKK részére kell megfizetni, ez
esetben a díj megoszlik a MOKK és a végrehajtást elrendelő közjegyzők között az
elvégzett munka arányában, és úgyszintén érvényesül az a szabály, hogy ha a kérelem
alapos, a megfizetett díjat vissza kell fizetni.
A fenti díjfizetési kötelezettség a 2020. február 1-je után előterjesztett kérelmek
tekintetében áll fenn.
3. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.) módosítása
Az öröklésben érdekeltek számára megnyílik a lehetőség az
értékbizonyítvánnyal szembeni fellebbezésre az Ákr. szabályai szerint.

adó-

és

Főszabály szerint a hagyaték átadása tárgyalás tartása nélkül történik, a jogszabály
felsorolja azokat az eseteket, amikor a tárgyalás tartása kötelező.

