A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2019. II. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI MUNKATERVE

Cím

Jogszabály

1.

törvény

Egyes
eljárások
elektronizálásáról

egyszerűsítéséről

A jogszabálytervezet
várható
közzétételének
időpontja

Jogalkotási feladat indokolása

2019. 09. 04.

A törvénymódosítások célja a bürokráciacsökkentés,
az egyes eljárások egyszerűsítése, az állampolgárok
adminisztrációs terheinek csökkentése, továbbá az
elektronizálás kiteljesedése révén a kapcsolódó
eljárások gyorsítása.

és

2.

törvény

Az Európai Határregisztrációs, az Európai
Utas-információs és Engedélyezési rendszerek,
valamint a Schengeni Információs Rendszer
fejlesztésével összefüggő egyes törvények
módosítása
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2019. 10. 04.

A módosításokat
1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240
rendeletének,
2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2225
rendeletének,
3. a Schengeni Információs Rendszernek a
jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok visszaküldése céljából történő
használatáról szóló (EU) 2018/1860 parlamenti és
tanácsi rendeletének,
4. a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni
Információs
Rendszer
(SIS)
létrehozásáról,
működéséről és használatáról, a Schengeni
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény
módosításáról,
az
1987/2006/EK
rendelet
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló
(EU) 2018/1861 parlamenti és tanácsi rendeletének,
5. a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben
folytatott igazságügyi együttműködés terén a
Schengeni
Információs
Rendszer
(SIS)
létrehozásáról, működéséről és használatáról, a
2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és
hatályon
kívül
helyezéséről,
valamint
az
1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2018/1862 parlamenti és
tanácsi rendeletnek való megfelelés szükségessége
indokolja.

3.

Az Európai Határregisztrációs, az Európai
Utas-információs és Engedélyezési rendszerek,
valamint a Schengeni Információs Rendszer
összefüggő
egyes
kormányrendelet fejlesztésével
kormányrendeletek módosítása
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2019. 11. 15.

A módosításokat
1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240
rendeletének,
2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2225
rendeletének,
3. a Schengeni Információs Rendszernek a
jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok visszaküldése céljából történő
használatáról szóló (EU) 2018/1860 parlamenti és
tanácsi rendeletének,
4. a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni
Információs
Rendszer
(SIS)
létrehozásáról,
működéséről és használatáról, a Schengeni
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény
módosításáról,
az
1987/2006/EK
rendelet
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló
(EU) 2018/1861 parlamenti és tanácsi rendeletének,
5. a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben
folytatott igazságügyi együttműködés terén a
Schengeni
Információs
Rendszer
(SIS)
létrehozásáról, működéséről és használatáról, a
2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és
hatályon
kívül
helyezéséről,
valamint
az
1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló (EU) 2018/1862 parlamenti és
tanácsi rendeletnek való megfelelés szükségessége
indokolja.

4.

5.

kormányrendelet

Egyes
vízgazdálkodási
rendeletek módosítása

tárgyú

Korm.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási
garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
kormányrendelet
(VIII.24.) Korm. rendelet módosítása
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2019. 10. 30.

2019. 10. 29.

Egyes
vízgazdálkodási
tárgyú
kormányrendeletekben a jogszabályi változások
átvezetése, definíciók pontosítása, illetve a
jogszabályok közötti összhang biztosítása.
A közfoglalkoztatottak tekintetében szükséges a
végzettségi korlátok kismértékű oldása, hogy a
közfoglalkoztatott
munkavállaló
részére
a
közfoglalkoztatási garantált bér abban az esetben is
megadható legyen, ha az egyén nem rendelkezik
középfokú iskolai végzettséggel, de állam által
elismert középfokú szakképesítést szerzett.
A Kormány álláspontjának figyelembe vételével
szükséges a 2019. év II. félévében a
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási
garantált bér mértékének felülvizsgálata.

6.

7.

8.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

A 2014-2020 közötti programozási időszakban
a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi,
kormányrendelet Migrációs és Integrációs Alapból származó
támogatások felhasználásáról szóló 135/2015.
(VI. 2.) Korm. rendelet módosítása
Egyes
eljárások
egyszerűsítéséről
és
elektronizálásáról szóló kormányrendeletek
kormányrendelet módosítása
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2019. 09. 30.

2019. március 21-én hatályba lépett a 2019/420
európai parlamenti és tanácsi határozat amely
módosította
az
uniós
polgári
védelmi
mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozatot. A
módosítások értelmében változik a korábbi
tagállamokat érintő tájékoztatási kötelezettség,
többek között a következő évtől a kockázatkezelési
tervezéshez kapcsolódó, prioritásnak tekintett
kockázatmegelőzési
és
felkészültségi
intézkedésekkel a határokon átnyúló hatású fő
kockázatok és adott esetben az alacsony
valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal
kapcsolatos kockázatok vonatkozásában is adatot
kell szolgáltatni az Európai Bizottság felé. A
fentiekkel
összefüggésben
szükséges
a
Kormányrendelet
módosítása.
A
fentiek
gyakorlatilag a 2021-27 EU programozási időszak
EXANTE feltételei.

2019. 08. 19.

Államháztartási
jogszabályokkal
és
belső
szabályozókkal történő összhang megteremtése.

2019. 10. 11.

A kormányrendeletek módosításának célja a
bürokráciacsökkentés,
az
egyes
eljárások
egyszerűsítése, az állampolgárok adminisztrációs
terheinek csökkentése, továbbá az elektronizálás
kiteljesedése révén a kapcsolódó eljárások
gyorsítása.

9.

10.

11.

12.

miniszteri
rendelet

miniszteri
rendelet

miniszteri
rendelet

miniszteri
rendelet

Egyes vízgazdálkodási
rendeletek módosítása

tárgyú

miniszteri
2019. 11. 18.

Egyes
eljárások
egyszerűsítéséről
és
elektronizálásáról szóló miniszteri rendeletek
módosítása

2019. 10. 11.

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról,
valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM
rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.)
BM rendelet

Az Európai Határregisztrációs, az Európai
Utas-információs és Engedélyezési rendszerek,
valamint a Schengeni Információs Rendszer
fejlesztésével összefüggő egyes miniszteri
rendeletek módosítása
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2019. 11. 25.

2019. 11. 15.

Egyes
vízgazdálkodási
tárgyú
miniszteri
rendeletekben a jogszabályi változások átvezetése,
definíciók pontosítása, illetve a jogszabályok közötti
összhang biztosítása.
A miniszteri rendeletek módosításának célja a
bürokráciacsökkentés,
az
egyes
eljárások
egyszerűsítése, az állampolgárok adminisztrációs
terheinek csökkentése, továbbá az elektronizálás
kiteljesedése révén a kapcsolódó eljárások
gyorsítása.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011.
(XI. 10.) Korm. rendelet alapján a település
polgármestere minden év szeptember 30-ig elvégzi a
kockázatbecslést és szükség esetén javaslatot tesz a
település besorolásának módosítására a megyei,
fővárosi védelmi bizottságok elnökének, aki a
javaslatot a BM OKF útján felterjeszti a
Belügyminiszternek. A BM rendelet módosítása a
besorolást módosító javaslatok függvénye.
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011.
(IX. 22.) BM rendelet módosítását az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendeletének,
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2017/2225
rendeletének
való
megfelelés
szükségessége indokolja.

13.

14.

miniszteri
rendelet

miniszteri
rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó
rendvédelmi
feladatokat
ellátó
szervek
hivatásos állományának 2020. évi ruházati
utánpótlási
ellátmánya
terhére
kiadott
természetbeni ellátásról
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról,
közalkalmazottai
és
köztisztviselői
munkaköri
e-gészségi
alkalmasságáról,
a
szolgálat-,
illetve
keresőképtelenség megállapításáról, valamint
az egészségügyi alapellátásról

2019. 08. 15.

2019. 09. 16.

A fegyveres biztonsági őrség Működési és
Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
miniszteri rendelet
15.

miniszteri
rendelet

2019. 10. 30.
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A rendvédelmi szervek működési feltételeinek
biztosítása azzal, hogy jogszabályban rögzített
módon a személyi állomány a feladatai ellátásához
szükséges természetbeni ellátásban részesül.
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú
tagjai
egészségi,
pszichikai
és
fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői
munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-,
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint
az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X.
30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet felváltó új
BM rendelet.
Az elmúlt évek társadalmi elvárásai, a technikai
fejlődés, a fegyveres biztonsági őrökkel szemben
támasztandó követelmények, a fegyveres biztonsági
őrök szakmai elismertségének, a foganatosítható
intézkedések
és
a
kényszerítő
eszközök
alkalmazásának részletszabályai kidolgozásának
egyik fontos eleme lenne a 27/1998. BM rendelet
újragondolása és egy új jogszabály megalkotása.

16.

miniszteri
rendelet

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási
keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII.
törvény
végrehajtásához
szükséges
kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági
előírásokról, követelményekről és a hitelesítési
rendről szóló 53/2015 (IX.24) BM rendelet
módosítása
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2019. 08. 12.

A NEK Elfogadóval és Működtetővel szemben
támasztott műszaki és biztonsági követelmények
szabályozása vált szükségessé, a biztonsági hardver
elem
kezelésére
vonatkozó
követelmények
rögzítésével.

