1.

Jogszabály/
közjogi
szervezetszabályozó
eszköz/ jelentés
megjelölése
törvény

Cím

2.

törvény

A Kincstári Jogügyi Igazgatóságról

3.

törvény

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény módosításáról

A Polgári Törvénykönyv módosításáról

A
jogszabálytervezet
várható
közzétételének
időpontja

Jogalkotási feladat indokolása

2016. február 20.

Az előterjesztés célja a jogszabályváltozások, a
jogalkalmazói és a gazdasági élet szereplői részéről
történő visszajelzések miatt a hitelbiztosítéki,
értékpapírjogi és a jogi személyekre vonatkozó
szabályok, továbbá az egyes szerződések vonatkozó
rendelkezések módosítása.

2016. február
közepe
(az MNB-vel,
NGM-mel és a
Bankszövetséggel

Egy központi szervet létrehozni annak érdekében,
hogy az állam, a minisztériumok jogi képviseletének
ellátása, valamint az ezen szervek részére jogi
tanácsadás nyújtása egységes szervezeti keretben,
egységes és magas színvonalon valósuljon meg. A
javaslat alapján felállítandó Kincstári Jogügyi
Igazgatóság meghatározott esetekben az állam és a
minisztériumok részére kötelező illetve választható
módon ellátja a jogi képviseleti, illetve jogi
tanácsadási feladatokat. Az intézkedések célja, hogy
a
kormányzati
célkitűzésekhez
illeszkedve
egységesebbé, átláthatóbbá, hatékonyabbá és
eredményesebbé tegye az állam és a minisztériumok
jogi képviseletét polgári peres és nemperes
ügyekben, valamint a peren kívüli vitarendezésben,
valamint részükre magas színvonalú jogi tanácsadási
szolgáltatást biztosítson. További cél a Kincstári
Jogügyi Igazgatóság felállításával egy kimagasló
szakmai színvonalú központi tudásbázis kialakítása.
A szabályozás célja a törvény hatálybalépése óta
felmerülő gyakorlatik kérdések tisztázása, az eljárás
egyszerűsítése.

4.

törvény

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi
együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX.
törvény, valamint ezzel összefüggő egyes büntető
tárgyú törvények módosításáról

5.
6.

törvény
törvény

A közigazgatási bíráskodásról
Az általános közigazgatási eljárásról

7.

törvény

Az igazságügyi szakértői tevékenységről

8.

törvény

A polgári perrendtartásról

történő szakmai
egyeztetés
időigényétől
függően)
2016. április 4.

2015. március 1.
2015. március 1.
2016. január
közepe
2016. április 15.

A szabályozás célja egyrészt a közösségi jognak
való megfelelés, másrészt pedig az, hogy az Európai
Bizottság jelzése és a jogalkalmazói visszajelzések
alapján kiküszöbölésre kerüljenek a törvény
hiányosságai.
2016-ban a következő európai uniós jogi aktusok
átültetése szükséges:
A piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci
visszaélésekről szóló irányelv) szóló 2014. április
16-i 2014/57/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (átültetési határidő: 2016. július 3.);
A bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az
abból származó jövedelemnek az Európai Unión
belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló 2014.
április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (átültetési határidő: 2016. október 4.);
A
büntetőeljárás
során
és
az
európai
elfogatóparancshoz
kapcsolódó
eljárásokban
ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról,
valamint
valamely
harmadik
félnek
a
szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való
jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik
felekkel és a konzuli hatóságokkal való
kommunikációhoz való jogról szóló 2013. október
22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (átültetési határidő: 2016. november 27.).
A törvény célja közigazgatási bíráskodás kialakítása.
A törvény célja a hatályos Ket. felváltása egy
korszerűbb, egyszerűbb eljárásra.
A törvény célja az igazságügyi szakértői kar szakmai
tekintélyének növelése, és az igazságszolgáltatásba
vetett közbizalom erősítése.
A szabályozás célja egy korszerű, a nemzetközi
gyakorlatnak és elvárásoknak, valamint az új

9.

törvény

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó
jogok közös kezeléséről szóló törvény

2016. március 31.

10.

törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény módosítása

2016. november
30.

11.

kormányrendelet A természetes személyek adósságrendezési
eljárásában az adós vagyonának értékesítéséről

2015. január vége

12.

kormányrendelet A természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletek módosítása

13.

kormányrendelet A Vht. 202/A. §-a alapján kirendelt zárgondnok
vagyonmegőrzési feladatairól és eljárásának
részletes szabályairól

2016. március
(a
törvénymódosítás
ütemezéséhez
igazodóan)
2016. február 20.

kihívásoknak is megfelelő, ugyanakkor a
hagyományokra építő polgári perjogi törvénykönyv
megalkotása, mely rendszerszinten biztosítja a
perhatékonyságot, és ezzel együtt az eljárások gyors
lezárását és időszerűségét, továbbá átlátható és
kiszámítható eljárást biztosít.
A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös
jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő
online felhasználásának több területre kiterjedő
hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv
átültetését szolgálja, amelynek végső határideje a
tagállamok számára 2016. április 10.
A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi
rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog
szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes
szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv átültetését
szolgálja, amelynek végső határideje a tagállamok
számára 2016. december 27.
A kormányrendelet a bíróságon kívüli és a bírósági
adósságrendezési eljárás hatálya alatt álló adósok
csődvagyonából
az
elidegenítésre
kerülő
vagyontárgyak nyilvános, átlátható és ellenőrizett
értékesítési rendjét szabályozza.
A kormányrendeletek módosításának célja a
törvénymódosítással való összhang megteremtése és
a gyakorlati tapasztalatok, illetve a hatásvizsgálat
eredményeinek beépítése
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(Be.) alapján büntetőügyben elrendelt bűnügyi zárlat
elvégzése a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény (Vht.) fő szabálya szerint a végrehajtó
hatáskörébe tartozik, ha pedig a bűnügyi zárlatot a
Be. 159/A. §-ában meghatározott bűncselekmény
miatt indult büntetőeljárásban rendelték el, a zár alá
vett vagyon megőrzéséről a Vht. 202/A. §-ában
pontosan körülírt felszámoló szervezet, mint
zárgondnok gondoskodik. E zárgondnok eljárásának

14.

kormányrendelet Egyes Korm. rendeleteknek az
szakértői
tevékenységről
szóló
összefüggő módosításáról

igazságügyi
törvénnyel

2016. március 7.

15.

kormányrendelet A bírósági ügyintézők által ellátható egyes
feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet
módosítása

2016. április 25.

16.

kormányrendelet A közös jogkezelő szervezetek és független
jogkezelő szervezetek működéséről és az e
szervezetekre vonatkozó eljárások részletes
szabályairól szóló kormányrendelet

2016. március 31

részletes szabályait a Vht. felhatalmazása alapján
kormányrendeletben kell meghatározni.
Az igazságügyért felelős miniszter programjában
kiemelt helyet foglal el az igazságügyi szakértői
rendszer reformja. Ennek első állomása az
igazságügyi szakértőkről szóló törvénytervezet (a
továbbiakban: Tervezet) elkészítése volt. A Tervezet
elkészítését követően szükséges a már meglévő
Korm. rendeleteket a tervezet új rendelkezéseivel
összhangba hozni (újrakodifikálni). Ennek keretében
kormányrendeletben kell meghatározni azokat a
szakkérdéseket, amelyekre nézve jogszabályban
rögzített
feladatkörében
eljárva
kizárólag
meghatározott szervezet adhat szakvéleményt,
azokat a szervezeteket, amelyek meghatározott
szakterületeken
szakvéleményt
adhatnak,
a
névjegyzékre és a névjegyzékben szereplő adatok és
tények nyilvántartása eljárási rendjére vonatkozó
részletes szabályokat, a névjegyzékbe történő
felvétel iránti kérelem tartalmára vonatkozó
szabályokat, valamint az igazságügyi névjegyzéket
vezető hatóság vagy hatóságok kijelölésére
vonatkozó szabályokat. A kormányrendeletek
módosításáról szóló tervezet célja eme rendeletek
módosítása (újrakodifikálása).
A
bírósági
eljárások
gyorsításának
szükségessége indokolttá teszi, hogy a hatályos
szabályozás szerint a bírósági ügyintézők által
ellátható
feladatok
kiegészüljenek
további,
jellemzően adminisztratív (az ítélethozatal érdemét
nem érintő) feladatokkal, amelyek – a szervezeten
belüli feladatmegosztás javításával – tehermentesítik
a bírákat.
A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös
jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő
online felhasználásának több területre kiterjedő
hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv
átültetését szolgálja, amelynek végső határideje a

tagállamok számára 2016. április 10.
A jogszabály-módosítás a törvényi szintű
rendelkezésekkel való összhang megteremtésére, a
beszámolásra kötelezettek és a Céginformációs
Szolgálat adminisztratív terheinek csökkentésére
irányul.

17.

miniszteri
rendelet

A számviteli beszámoló letétbe helyezésével és
közzétételével
összefüggő
egyes
miniszteri
rendeletek módosításáról

18.

miniszteri
rendelet
miniszteri
rendelet

A székhely-szolgáltatásról

20.

miniszteri
rendelet

A
bírósági
végrehajtási
ügyvitelről
és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet
módosítása

21.

miniszteri
rendelet

A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó
általános
költségátalány
megfizetésének
szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet
módosítása

2016. február 20.

22.

miniszteri
rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek
az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló
törvénnyel összefüggő módosításáról

2016. március 7.

23.

miniszteri
rendelet

A jogszabályszerkesztésről

2015. február 20.

24.

miniszteri

A

19.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény végrehajtására kiadott IM
rendeletek módosítása

Magyar

Közlöny

kiadásáról,

valamint

a

2016. március
(a
törvénymódosítás
ütemezéséhez
igazodóan)
2016. február 20.

2015. február 20

A miniszteri rendeletek módosításának célja a
törvénymódosítással való összhang megteremtése, a
gyakorlati tapasztalatok, illetve a hatásvizsgálat
eredményeinek beépítése, valamint az eljárást
kezdeményező nyomtatvány egyszerűsítése
A tervezet célja a bírósági végrehajtási ügyviteli
szabályoknak az Igazságügyi Hivatal által szakmai
felügyeleti tevékenysége során szerzett tapasztalatok
alapján történő módosítása.
A tervezet célja, hogy a bírósági végrehajtási
ügyekben fizetendő általános költségátalány
megfizetése
és
nyilvántartása
szabályainak
részletesebb meghatározásával biztosítsa, hogy az
önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer
felügyeletével
kapcsolatos
feladatai
finanszírozásához szükséges források az Igazságügyi
Hivatal rendelkezésére álljanak.
Az igazságügyért felelős miniszter programjában
kiemelt helyet foglal el az igazságügyi szakértői
rendszer reformja. Ennek első állomása az
igazságügyi szakértőkről szóló törvénytervezet (a
továbbiakban: Tervezet) elkészítése volt. A Tervezet
elkészítését követően szükséges a már meglévő
miniszteri rendeleteket a tervezettel összhangba
hozni (újrakodifikálni).
A tervezet célja a jogszabályszerkesztésről szóló
hatályos
rendeletnek
a
jogalkalmazói
visszajelzésekre tekintettel történő újrakodifikálása.
A tervezet célja a közlönyrendeletnek a

rendelet

25.

miniszteri
rendelet

26.

miniszteri
rendelet

27.

miniszteri
rendelet

28.

miniszteri
rendelet
miniszteri
rendelet

29.

30.

kormányhatározat

jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során
történő megjelöléséről szóló32/2010. (XII. 31.)
KIM rendelet módosítása
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet
módosítása
A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet
módosítása
A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére
megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002.
(III. 30.) IM rendelet módosítása
19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési
mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként
végzett
közös
jogkezelési
tevékenység
engedélyezésére irányuló, valamint az engedély
módosítása iránti kérelemért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről, beszedéséről és
visszatérítéséről szóló IM rendelet
Kormányhatározat az új nemzetközi magánjogi
szabályozás koncepciójáról

jogalkalmazói visszajelzésekre tekintettel történő
újrakodifikálása.

2016. április 15.

A tervezet célja a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
módosítása folytán szükségesség váló módosítás.

2016. április 15.

A tervezet célja a pártfogó ügyvéd részére
kifizetendő munkadíjnak bizonyos eljárások
esetében történő
módosítása a jelentkező
munkateherrel összhangban.

2016. május 15.
2016. március 31

2016. február 25.

A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös
jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő
online felhasználásának több területre kiterjedő
hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv
átültetését szolgálja, amelynek végső határideje a
tagállamok számára 2016. április 10.

