VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK – 2020. júliusi hatályba lépéssel

1. Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V.
törvény
A jogszabály 2020. július 1-jén lép hatályba és a bíróságokat érintő alábbi jogszabályokat
módosítja.
I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) módosítása
o

A Gyvt. a speciális ellátásra szoruló gyermekek körében nevesíti a szexuális
szolgáltatásra
felajánlkozás
tilalmát
megszegő,
azaz
az
emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermeket (Gyvt. 53.
(2) bekezdés b) pont bd) alpont).

o

A gyermek azonnali, fokozott védelme érdekében lehetővé válik, hogy a
speciális gyermekotthon legfeljebb 60 napig befogadhassa a
gyermeket az általános védelmi intézkedésre jogosult rendőrség döntése
alapján, a gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye hiányában is
(Gyvt. 58. § (1) bekezdés).

o

A rendőrség az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek
védelmében a családjában nevelkedő gyermeket ideiglenes hatállyal
speciális gyermekotthonban helyezi el, míg az ideiglenes hatállyal
elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket speciális gyermekotthonba
szállítja, és azonnal végrehajtható döntéséről értesíti a gyámhatóságot.
(Általános védelmi intézkedés 76/B. §)

II. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni
fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.
évi LXXV. törvény módosítása
o

A prostitúció kezelésének közrendvédelmi szabályai kiegészülnek azzal,
hogy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szexuális
szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel. [9. § (1a) bekezdés]
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III. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) módosítása
o

A törvény bevezeti a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás fogalmát.
[Szabs. tv. 29. § (2) bekezdés g) pont]

o

A módosítás új büntethetőséget kizáró okként szabályozza, ha a szexuális
szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személy az elkövetéskor a
tizennyolcadik életévét nem töltötte be [Szabs. tv. 172. § (2) bekezdés].

o

Új eljárási szabályok kerültek bevezetésre a tizennyolcadik életévét be
nem töltött személyek vonatkozásában, részben a Gyvt.-vel összhangban.
[Szabs. tv. 172. § (3)-(5) bekezdés].

IV. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) módosítása
1. Emberkereskedelem és kényszermunka (Btk. 192. §)
o

Az „Emberkereskedelem” alcím helyébe az „Emberkereskedelem és
kényszermunka” alcím lép.

o

Az „emberkereskedelem és kényszermunka” szabályainak körében a
módosítás változatlanul hagyja az első alapeset elkövetési magatartásait
[Btk. 192. § (1) bekezdés] ugyanakkor a büntetési tételt súlyosítja, három
évig terjedő szabadságvesztésről egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztésre.

o

A módosítás a Btk. 192. § (2) bekezdésben szabályozott törvényi tényállásba
integrálja az emberkereskedelem második, kényszermunka jellegű
alapesetében a kizsákmányolási célú emberkereskedelemnek a korábban
értelmező rendelkezésbe [Btk. 192. § (8) bekezdés] foglalt tényállási elemét,
egyúttal
e
tényállásba
foglalja
a
korábbi
szabályozásban
kényszermunkának minősülő cselekményeket is.
Elkövetési magatartások:
rendszeres előny szerzése céljából
munkavégzésre, munkajellegű tevékenység végzésére, egyéb szolgáltatásra,
vagy jogellenes cselekmény folytatására történő
•

rábírás

-megtévesztéssel,
-hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve,
-sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva

•

kényszerítés

-erőszakkal vagy
-fenyegetéssel

2

A módosítás az erőszakkal vagy fenyegetéssel való kényszerítéssel azonos
súlyú bűncselekményként értékeli a hatalmi helyzettel összefüggő olyan
rábírást, amelynek során a passzív alany cselekvési szabadsága nem sérül.
(mindkét esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés)
o

Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott (kényszermunka jellegű)
cselekmény megvalósítása érdekében fejtik ki az (1) bekezdésben felsorolt
elkövetési magatartásokat, a büntetési tétel ugyancsak két évtől nyolc
évig terjedő szabadságvesztés. (Btk. 192. § (3) bekezdés)
Kizárólag a (3) bekezdésben szereplő elkövetési magatartás a toborzás.

o

A Btk. 192. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény öt
évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a
bűncselekményt
•

•

o

szexuális cselekmény
körülmény!) vagy

végzése

érdekében

(új

minősítő

emberi test tiltott felhasználása érdekében követik el.
[Btk. 192. § (4) bekezdés]

A Btk. 192. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény
ugyancsak öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel,
míg a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény súlyosabban, öt
évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a
bűncselekményt
•
•
•
•

o

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
a sértett sanyargatásával,
hivatalos személyként, e minőséget felhasználva, vagy
több ember sérelmére (új minősítő körülmény!)
követik el. (Btk. 192. § (5) bekezdés)

A Btk. 192. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény öt
évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel,
míg a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény súlyosabban, öt
évtől húsz évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő, ha a bűncselekményt
•
•

tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy
életveszélyt vagy különösen súlyos hátrányt okozva
követik el. [Btk. 192. § (6) bekezdés]
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o

o

Az emberkereskedelemre irányuló előkészület elkövetője korábban
egységesen két évig terjedő szabadságvesztéssel volt büntethető.
Az új szabályozás differenciál az elkövetők között a büntetési tétel
tekintetében attól függően, hogy az (1) bekezdésben, a (2)-(3) bekezdésben
vagy a (4) bekezdésben meghatározott cselekmény előkészületét valósítják
-e meg.
[Btk. 192. § (7) bekezdés]

A módosítás újítása, hogy az emberkereskedelem és kényszermunka
áldozatának, a sértett munkájának igénybevételét, illetve szexuális célú
felhasználását – a fogyasztói oldalt is – büntetni rendeli. (Btk. 192. § (8)
bekezdés)
•

A munka, szolgáltatás, egyéb jogellenes cselekmény igénybe vevője
vagy
felhasználója
alapesetben
három
évig
terjedő
szabadságvesztéssel, míg

•

ha a bűncselekményt szexuális cselekmény igénybevételével vagy
emberi test tiltott felhasználása érdekében követi el, egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2. Kerítés (Btk. 200. §)
o

A módosítás három évig terjedő szabadságvesztésről egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztésre növeli a büntetési tételkeretet azon elkövető esetén, aki
tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt prostitúcióra felajánl vagy
felhív.
[Btk. 200. § (2) bekezdés]

o

A módosítás egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésről két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztésre növeli a büntetési tételkeretet üzletszerű
elkövetés esetén. [Btk. 200. § (3) bekezdés]

o

A módosítás differenciált büntetési tételkereteket határoz meg, amennyiben
a kerítés Btk. 200. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott formáját, az
elkövető különös visszaesőként követi el. (új minősítő körülmény!)
[Btk. 200. § (3a) bekezdés, (5) bekezdés b) pont]

3. Prostitúció elősegítése (Btk. 201. §)
o

Amennyiben az elkövető a bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy prostitúciójával összefüggésben követi el, vagy tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy prostitúciójához nyújt segítséget, a
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cselekmény a korábbinál súlyosabban, két évtől nyolc évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
[Btk. 201. § (2) bekezdés]
o

A módosítás differenciált büntetési tételkereteket határoz meg, amennyiben
a prostitúció elősegítésének a Btk. 201. § (1), (2) és (3) bekezdésében
meghatározott formáját, az elkövető különös visszaesőként követi el. (új
minősítő körülmény!)
[Btk. 201. § (4) bekezdés]

4. Gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §)
o

A módosítás három évig terjedő szabadságvesztésről két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztésre növeli a büntetési tételkeretet azon elkövető
esetén, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójából
haszonszerzésre törekszik. [Btk. 203. § (1) bekezdés]

o

A módosítás három évig terjedő szabadságvesztésről két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztésre növeli a büntetési tételkeretet azon elkövető
esetén, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel való szexuális
cselekményért ellenszolgáltatást nyújt. [Btk. 203. § (2) bekezdés]

o

A módosítás egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésről két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztésre növeli a büntetési tételkeretet azon elkövető
esetén, aki részben vagy egészben tizennyolcadik életévét be nem töltött,
prostitúciót folytató személlyel tartatja ki magát. [Btk. 203. § (3) bekezdés]

o

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a gyermekprostitúció
kihasználását különös visszaesőként követik el. (új minősítő körülmény!)
[Btk. 203. § (5) bekezdés]

5. Btk. XIX. fejezete (A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
bűncselekmények)
o

Új értelmező rendelkezés került bevezetésre, amely meghatározza, hogy a
különös visszaesés szempontjából milyen cselekmények minősülnek hasonló
bűncselekménynek (Btk. 207/A. §):
•
•
•
•
•

emberkereskedelem
kényszermunka
kerítés
prostitúció elősegítése
gyermekprostitúció kihasználása
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2. Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény
A jogszabály 2020. július 1-i hatályba lépéssel az Ákr.-t módosítja.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
módosítása
o

A függő hatályú döntés jogintézménye kikerül az Ákr.-ből.

o

A hatósági eljárásban nyolc napon belül kell intézkedni:
- a kérelem visszautasítása,
- az eljárást gátló körülmények (megszüntetés), illetve
- az érdemi döntést meghozataláról,
- beadvány elintézésének függőben tartásáról, vagy az eljárás felfüggesztése
vagy szünetelése iránt,
szükség esetén - szakhatóság megkeresése útján – a hatóság rendelkezik a
tényállás tisztázásához szükséges előre látható eljárási cselekményekről,
hiánypótlásra hív fel.

o

Rögzítésre kerül az Ákr.-ben, hogy amennyiben az eljárás sommásan (azaz 8
napon belül) nem kerül elbírálásra, az ügyfél elektronikusan tájékoztatást
kap
- a teljes eljárás ügyintézési határidejéről,
- a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy
- a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, továbbá
- a hatóságnak a teljes eljárásra történő áttérés esetén az áttérés indokait a
döntés indokolásában is meg kell határoznia.

o

A döntés tartalma kiegészül a teljes eljárásra történő áttérés esetén az
áttérés okának megjelölésével.

3. Az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló
2020. évi XXXI. törvény
A jogszabály 2020. július 1-i hatályba lépéssel a bíróságokat érintő alábbi jogszabályokat
módosítja.
I. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és
azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása
o
o
o
o

a körözési eljáráshoz kapcsolódó biometrikus adatok nyilvántartására,
a körözési célú daktiloszkópiai nyilvántartásra,
a körözési célú DNS-profil-nyilvántartásra,
az eltűnt személyekre vonatkozó különös körözési eljárási szabályokra, a
mintavételi eljárás rendjére
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vonatkozó szabályok beiktatása.
II. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény (Szjst.) módosítása
A személyes adatok kezelésének időtartama
A módosítás értelmében a külföldi hatóság által továbbított személyes adatokat –
a jelenleg hatályos kétéves tartammal szemben - a központi hatóság, a szabálysértési
hatóság, illetve a bíróság a külföldi hatóság által alkalmazott büntetés
végrehajthatóságának megszűnéséig, de legfeljebb a külföldi határozat jogerőre
emelkedésétől számított öt évig kezelheti. [Szjst. 10. § (2) bekezdés]
A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvétele
A módosítás a Szjst. 31. §-t az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki:
A központi hatóság értesítése alapján az általános szabálysértési hatóság az előtte folyó
végrehajtási eljárást felfüggeszti, ha a pénzbírság átvételéről rendelkező határozat
meghozatala után olyan új tény, körülmény jut a központi hatóság tudomására, amely
alapján a külföldi hatóság megkeresésére kell intézkedni.
Ha a 28. § (3) bekezdése szerinti – legfeljebb három hónapos - felfüggesztés időtartama
alatt a megkeresett külföldi hatóság nem válaszol, vagy a kért adatokat nem
továbbítja a központi hatóság részére, az eljárást meg kell szüntetni.
[Szjst. 31. § (3) és (4) bekezdés]
III. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) módosítása
Szabs. tv. 40/A. § módosítása - A szabálysértési hatóság hatásköre és illetékessége
A módosítás az illetékességre vonatkozó szabályokat kiegészíti azzal, hogy a megyei
(fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője az illetékességi területén a szabálysértési
eljárásban kiszabott pénzbírság és helyszíni bírság végrehajtása iránti eljárásra illetékes
szabálysértési hatóság helyett más szabálysértési hatóság illetékességét is
megállapíthatja.
(Szabs. tv. 40/A. §)
Szabs. tv. 62/A. § módosítása - A tanú írásbeli vallomása
A módosítás az írásbeli tanúvallomás formai szabályára vonatkozó azon rendelkezést,
mely szerint a tanú a vallomását saját kezűleg írja és aláírja, az alábbiakkal egészíti ki:
Az írásbeli vallomástétel engedélyezése esetén a tanú a vallomását
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minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló
elektronikus aláírásával látja el,
o elektronikus kapcsolattartás útján teszi meg, vagy
o bíróval, közjegyzővel hitelesítteti.
(Szabs. tv. 62/A. §)
o

fokozott

biztonságú

Szabs. tv. 80. § módosítása - A feljelentés elutasítása
A módosítás részben pontosítja, részben kiegészíti a feljelentés elutasításának eseteit:
A feljelentést határozattal nyolc napon belül el kell utasítani, ha megállapítható, hogy
halál vagy elévülés folytán a büntethetőség megszűnt.
(Szabs. tv. 80. § f) pont)
Szabs. tv. 96. § módosítása - A határozat tartalma
A módosítás értelmében a határozat az eljáró hatóság bélyegző vagy elektronikus
bélyegző lenyomatát tartalmazza.
[Szabs. tv. 96. § (1) bekezdés g) pont]
Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdés módosítása és új (1b) bekezdés beiktatása – A
kincstárnál vezetett központosított beszedési számlákon kezelt bevételek
A módosítás és kiegészítés eredményeként a bíróság által kiszabott pénzbírságból,
rendbírságból, szabálysértési költségből származó bevételt a központi bírságkezelő szerv
kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a
továbbiakban: központi bírságkezelő szerv) HELYETT az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv területi szervei kezelik a kincstárnál vezetett
központosított beszedési számlán.
[Szabs. tv. 141. § (1a) és (1b) bekezdés]
Szabs. tv. 141. § (2) bekezdés módosítása – Pénzbírság, rendbírság, szabálysértési
költség, helyszíni bírság végrehajtása
A Szabs. tv. hatályos rendelkezése szerint az általános szabálysértési hatóság által
kiszabott helyszíni bírság, valamint pénzbírság végrehajtásáról az elkövető lakóhelye,
tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes általános
szabálysértési hatóság gondoskodik.
A módosítás bővíti a végrehajtással érintett bevételek körét, ellenben nem
tartalmazza a korábbi illetékességi szabályt:
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Az általános szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság, rendbírság, megállapított
szabálysértési költség, valamint a rendőrség által kiszabott helyszíni bírság
végrehajtásáról az általános szabálysértési hatóság gondoskodik.
[Szabs. tv. 141. § (2) bekezdés]
Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdés módosítása – A befizetések ellenőrzése és azonosítása
A módosítás eredményeként a bíróság által kiszabott pénzbírság, rendbírság,
szabálysértési költség befizetésének ellenőrzését és azonosítását a központi
bírságkezelő szerv HELYETT az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv területi szervei látják el.
[Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdés]
Szabs. tv. 141. § (2f) bekezdés módosítása – Az adatok elektronikus formában
történő automatikus továbbítása
FIGYELEM!
Lényeges változás, hogy nem a szabálysértési hatóság a központi bírságkezelő szerv
részére, hanem a bíróság az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv területi szerve részére továbbít elektronikus formában adatokat.
A továbbítandó adatok köre lényegében nem változik, a jelenleg hatályos
szöveghez képest a módosításban csak a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés o) pont oa)-od)
alpontban szereplő, a helyszíni bírság kiszabására vonatkozó adatok nem
szerepelnek.
[Szabs. tv. 141. § (2f) pont]
Szabs. tv. 141. § (2g) bekezdés módosítása – Nyilvántartás vezetése
A módosítás értelmében a központi bírságkezelő szerv mellett az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerve is vezet nyilvántartást a
törvényben meghatározott adatokról a bevételekkel kapcsolatos követelésekkel és
kötelezettségekkel összefüggő jelentési kötelezettség teljesítése érdekében.
[Szabs. tv. 141. § (2g) bekezdés]
Szabs. tv. 141. § (2h) bekezdés módosítása – Adatösszevetés, adattovábbítás
A módosítás eredményeként a központi bírságkezelő szerv mellett az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerve is összeveti a
feladat ellátásával összefüggésben rendelkezésére álló adatokat, és az összevetés
eredményeként kapott adatokat a szabálysértési nyilvántartásokba történő rögzítés,
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illetve annak kezdeményezése érdekében elektronikus formában automatikusan
megküldi a szabálysértési nyilvántartásokban ezen adatokat rögzítő illetékes hatóságnak.
[Szabs. tv. 141. § (2h) bekezdés]
Szabs. tv. 141. § (2j) bekezdés beiktatása – A bíróság adatközlési, értesítési
kötelezettsége
FIGYELEM!
Lényeges változás, hogy a bíróság a döntéshozatalt követően azonnal, de legkésőbb 3
napon belül köteles gondoskodni a pénzbírságról, rendbírságról, szabálysértési
költségről hozott döntéseknél a befizetés azonosításához szükséges adatok
megadásáról a központi bírságkezelő szerv részére.
[Szabs. tv. 141. § (2j) bekezdés]
Szabs. tv. 141. § (4) bekezdés módosítása – A bíróság értesítési kötelezettsége
A módosítás a jelenleg hatályos rendelkezéssel egyezően tartalmazza, hogy a
bíróság a kiszabott pénzbírságról, rendbírságról, megállapított szabálysértési költségről –
a jogerős határozat kiadmányának megküldésével – értesíti az általános
szabálysértési hatóságot.
A módosított szöveg azonban már nem tartalmazza, hogy a bíróság a jogerős
határozat kiadmányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatást nyújt a kötelezett
részére megküldött és az ügy azonosítóival kitöltött készpénz-átutalási megbízás
azonosítójáról is; amennyiben a technikai feltételei rendelkezésre állnak, úgy a bíróság e
tájékoztatási kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget.
[Szabs. tv. 141. § (4) bekezdés]
IV. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.) módosítása
A menekültügyi őrizet elrendelése a Dublini eljárás keretében történő átadás
lehetősége érdekében
A dublini eljárás lefolytatása érdekében a menekültügyi hatóság menekültügyi őrizetbe
veheti azt a külföldit:
•
•
•

aki Magyarországon menedékjog iránti kérelmet nem terjesztett elő,
esetében dublini átadásnak lehet helye és
szökésének komoly veszélye áll fenn.

A menekültügyi őrizetet a menekültügyi hatóság az erre a célra kijelölt, az őrizet
végrehajtására szolgáló intézményben vagy kivételesen indokolt esetben
egészségügyi intézményben hajtja végre.
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A Met. VI/A. fejezetének új alcíme: Zár alá vétel
A tényállás sikeres és időszerű tisztázása érdekében a menekültügyi hatóság jogosult
valamely dolog birtokának a birtokos rendelkezése alóli elvonására.
•
•
•

•
•
•

•

A dolog birtokosa köteles a zár alá vett elektronikus adathordozóhoz tartozó
hozzáférési adatokat a menekültügyi hatóság részére átadni.
A menekültügyi hatóság a zár alá vett dologban tárolt adatokhoz történő
hozzáféréshez szakértő közreműködését veszi igénybe.
Ha a tárolt adatok személyes adatot tartalmaznak, azokat a menekültügyi
hatóság a menekültügyi eljárásban történő személyazonosság megállapítása
érdekében szükséges ideig és mértékig használhatja fel és tárolhatja.
A tényállás tisztázásához nem szükséges adatokat a menekültügyi hatóság
nem használhatja fel és nem tárolhatja.
A zár alá vett dologban tárolt adatokat a menekültügyi hatóság és az igénybe
vett szakértő nem törölheti.
A tényállás tisztázásához a továbbiakban már nem szükséges zár alá vett
dolgot ki kell adni annak, akitől azt zár alá vették, kivéve:
- ha a zár alá vett dolog hamis vagy hamisított irat vagy okmány.
Ha a hatóság más szerv hatáskörébe tartozó eljárást kezdeményez, az eljárás
lefolytatásához szükséges zár alá vett iratokat és tárgyi bizonyítékokat átadja
a megkeresett szervnek.

V. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
A közfoglalkoztatásból történő kizárás esetköre kiegészül
lakókörnyezet miatti jogsértés jogerős megállapításával.
•
•

a

rendezetlen

E jogsértés megvalósulhat közegészségügyi vagy közbiztonsági kockázat
okozásával (ennek tényét állami hatóság állapítja meg) vagy
a közösségi együttélés önkormányzati rendeletben rögzített szabályainak be
nem tartásában is megnyilvánulhat (ekkor a jegyző jogosult eljárni).

4. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos
postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók
általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy
feltételesen szállítható küldeményekről 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 332/2019. (XII.20.) Korm.rendelet
A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 33.§ új (5) bekezdése értelmében a tértivevény
nyomtatványt legkésőbb 2020. június 30-ig lehet a feladáskor felhasználni a
hivatalos irat kézbesítési kísérletével kapcsolatos tények vagy a hivatalos irat átvételének
igazolása érdekében.
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A szolgáltatás helyébe az elektronikus kézbesítési igazolás (elektronikus tértivevény)
lép. A változás a belföldi ajánlott, illetve tértivevényes, vagyis a ragszámos küldemények
feladását érinti.
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