A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2016. II. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI MUNKATERVE
Jogszabály/
közjogi
szervezetszabályozó
eszköz/ jelentés
megjelölése

Az
egyes
belügyi
módosításáról

1.

törvény

A jogszabálytervezet
várható
közzétételének
időpontja

Cím

tárgyú

törvények

2016. 09. 12.

Jogalkotási feladat indokolása

A belügyminiszter jogalkotási felelősségi körébe
tartozó, egyes törvényekben foglalt rendelkezések
pontosítása, illetve kiegészítése, valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) az utasnyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista
bűncselekmények és súlyos bűncselekmények
megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás
lefolytatása érdekében történő felhasználásáról
szóló 2016/681 irányelve és az Európai Határ- és
Parti őrség létrehozásáról és a 2007/2004/EK
európai
parlamenti
és
tanácsi
rendelet,
863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
és a 2005/267/ EK tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló ….. európai parlamenti és
tanácsi rendelet hatálybalépése miatt szükséges
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése.

2.

törvény

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos
állományának
szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
módosítása

2016. 09. 05.

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer
kialakításához
szükséges
törvénymódosításokról

3.

törvény

2016. 06. 30.

A 2017. évi illetményemelés beépítése a törvénybe.

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer
kialakítása érdekében az érintett miniszterek az
egyes eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
a) felülvizsgálják az elektronikus ügyintézés
tilalmának, korlátozásának, valamint az ügyfél
személyes
megjelenési
kötelezettségének
szabályait,
b) megvizsgálják az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvényhez képest fennálló eltéréseket. Az
indokolatlan tilalmak, korlátozások, megjelenési
kötelezettségek,
valamint
eltérések
megszüntetéséhez szükséges törvénymódosítási
javaslatok
alapján
a
belügyminiszter
a
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az
igazságügyi miniszterrel és a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanáccsal együttműködve készíti el az
egységes elektronikus ügyintézési rendszer
kialakításához szükséges törvényjavaslatot.

4.

Korm.
rendelet

5.

Korm.
rendelet

A
nemzetbiztonsági
kérdőívek
elektronizálásáról, valamint a lényegesnek
minősülő
adatokról,
tényekről,
körülményekről, továbbá ezek változásának
bejelentéséről, továbbításáról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvény végrehajtásáról

2016. 10. 17.

2016. 09. 28.

A Korm. rendelet megalkotására az AH jelenleg
folyamatban lévő projektje, valamint az Nbtv.
módosításra kerülő 71/A. § (3) bekezdése ad
felhatalmazást. E rendelkezés szerint „azon adatok,
tények és körülmények körét, amelyek a biztonsági
kérdőív szempontjából lényegesnek minősülnek,
valamint a lényeges adatban, tényben vagy
körülményben bekövetkező változás bejelentésének,
a bejelentésben foglaltaknak a nemzetbiztonsági
ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat
részére történő továbbításának részletes szabályait
a Kormány rendeletben határozza meg.”
Az e-ügyintézési törvény 105. § (1)-(5) bekezdése
jelentős mennyiségű kormányrendeleti szintű
végrehajtási
jogszabály
megalkotására
ad
felhatalmazást, amelyek jelentős része ennek az
előterjesztésnek a keretében kerül megalkotásra.

6.

7.

Korm.
rendelet

Korm.
rendelet

A létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet és a
létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek
és
vízilétesítmények
azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII.
30.) Korm. rendelet módosítása

Az elektronikus azonosításról és a bizalmi
szolgáltatásokról szóló uniós szabályozásra
tekintettel
szükséges
kormányrendelet
módosításokról

2016. 09. 09.

2016. 06. 27.

Az Lrtv. végrehajtási rendeletének módosítása az
alábbi területeken vált szükségessé:
a kijelölési eljárás egyszerűsítése, az eljáró
hatóságok, valamint a véleményező szervek
számának racionalizálása, az európai kijelöléssel
összefüggő részletszabályok kidolgozása, a
Nyilvántartó Hatóság által kezelt adatok továbbítási
és átadási rendjének átdolgozása, a biztonsági
összekötő személy feladatkörének kibővítése,
képesítési követelmény-rendszerének átalakítása,
az ellenőrzések rendszerének és gyakoriságának
pontosítása, a rendkívüli eseménykezelésre
vonatkozó
rendelkezések
kidolgozása;
a
horizontális
kritériumok
vizsgálati
szempontrendszerének, az üzemeltető biztonsági
terv követelményeinek pontosítása, valamint a terv
jóváhagyására vonatkozó részletes szabályok
kidolgozása.
Az e-ügyintézési törvény 121. § (1) bekezdés a)
pontja 2016. július 1-jével hatályon kívül helyezi az
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV.
törvényt (a továbbiakban: Eat.). Az eIDAS
Rendelet bevezeti az elektronikus bélyegző
fogalmát a szervezetek számára a jelenlegi
szervezeti elektronikus aláírás helyett. E
kormányrendelet
gondoskodik
arról,
hogy
kormányrendeleti szinten a jogrendszerben az Eat.ra történő hivatkozások megszűnjenek, az
elektronikus aláírással kapcsolatos rendelkezések
pedig az e-ügyintézési törvény és a vonatkozó
uniós rendelet szabályaival összhangban legyenek.

8.

Korm.
rendelet

9.

Korm.
rendelet

A kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010.
(XII.
28.)
Korm.
rendelet
módosításáról

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer
kialakításához szükséges kormányrendelet
módosításokról

2016. 10. 20.

2016. 09. 28.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. feladatrendszerének felülvizsgálata és az
újonnan létrejövő kormányzati adatközpont
működésének jogi szabályozása szükségessé teszi a
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény
elfogadását
követő
feladatokról
szóló
kormányhatározat 1. pontja szerint az egységes
elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása
érdekében az érintett miniszterek az egyes
eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
a) felülvizsgálják az elektronikus ügyintézés
tilalmának, korlátozásának, valamint az
ügyfél
személyes
megjelenési
kötelezettségének szabályait,
b) megvizsgálják az elektronikus ügyintézés és
a
bizalmi
szolgáltatások
általános
szabályairól szóló törvényhez képesti
eltéréseket.
A felülvizsgálat alapján szükséges kormányrendelet-módosításokat ez az előterjesztés fogja
tartalmazni.

A
kormányzati
működéséről

10.

adatközpont

(KAK)

Korm.
rendelet

2016. 10. 20.

A központosított informatikai és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
11.

Korm.
rendelet

2016. 10. 20.

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével
kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII.
15.) Korm. határozat 10. pontja rendelkezik a
kormányzati adatközpont létrehozásáról, illetve
felhatalmazza a belügyminisztert az ehhez
szükséges intézkedések megtételére. A kormányzati
adatközpont létrehozásához szükséges intézkedések
végrehajtása a jelenlegi jogszabályi környezetben
nem megoldható, így szükséges egy, a 309/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó, de önálló
kormányrendelet megalkotása valamint a jelenlegi
szabályozási környezet felülvizsgálata.
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. feladatrendszerének felülvizsgálata és az
újonnan létrejövő kormányzati adatközpont
működésének jogi szabályozása szükségessé teszi a
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítását.

Egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

Korm.
rendelet

12.

2016. 09. 01.

A nagyvizi mederben való elhelyezkedés tényének
megállapítására eljárási szabályok szükségesek, mivel
erről a hatósági kormányrendelet jelenleg nem
rendelkezik. A miniszteri rendeletben történő kezelési
terv kihirdetése aktuális feladat, ezzel egyidejűleg
pedig fontos, hogy az egyes ingatlanok
vonatkozásában a nagyvízi mederben fekvés tényéről
vízügyi hatósági döntés szülessen, amely alapján a
földhivatal feljegyzi a jogi jelleget.
A vízügyi hatósági ellenőrzésekre nagyobb hangsúlyt
kívánunk fektetni, ezzel egyidejűleg pontosítani kell a
kötelezésekre és a kötelezettek személyére vonatkozó
szabályokat.
A vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével
járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül
gyakorlóknak az engedély módosításával összefüggő
jogkörüket pontosítani kívánjuk.
A felszíni és felszín alatti vizekről szóló
jogszabályokkal
összhangban,
a
gyakorlati
tapasztalatok alapján pontosítani szükséges a BM
OKF és a kijelölt katasztrófavédelmi igazgatóságok,
másrészt pedig a vízügyi igazgatóságok vízvédelmi
igazgatási feladatait.
A vizeket érintő kárelhárítással kapcsolatos feladatok
vízvédelmi feladatok, ezért a szabályozást pontosítani
kell.
A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV.
törvényből
a
társulat
megalakulásával
és
megszűnésével
kapcsolatos
részek
e
kormányrendeletbe kerülnek.

Korm.
rendelet

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról

2016. 07. 25.

13.

14.

miniszteri
rendelet

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos
állományának
szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
módosításáról szóló törvény végrehajtásához
kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek
módosítása

2016. 09. 05.

A Pr. 99. § (5) bekezdésben foglaltak módosítása
indokolt, annak érdekében, hogy – a Pr. 81. § (4)
bekezdésében a forgalmazással kapcsolatos
szabályokhoz hasonlóan – a felhasználási engedély
benyújtására
jogosult
vállalkozás
felelős
pirotechnikusa
e
tevékenységet
csak
a
lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényben és
az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása
esetén végezhesse.
A Pr. 3. melléklet 5. és 9. pontjában meghatározott
a bejelentéshez kapcsolódó tevékenységek esetében
alkalmazandó nyomtatványok úgy kerültek
kialakításra, hogy a hatóság a tevékenység
tudomásul vételét e nyomtatványon hagyja jóvá. Ez
azonban megakadályozza az elektronikus úton
(elektronikus
ügyintézés
alkalmazásával)
kezdeményezett eljárások befejezését. Ezért
indokolt előírni, hogy a bejelentések előterjesztése
kizárólag elektronikus úton történjen meg.
Pr. 98. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezése
indokolt, hogy az elárusító helyen kizárólag
bemutatási céllal, hatóanyag tartalom nélküli
termék tárolására legyen lehetőség.

A Hszt. módosításához kapcsolódó végrehajtási
szabályok megalkotása.

15.

16.

17.

miniszteri
rendelet

miniszteri
rendelet

miniszteri
rendelet

A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány
beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása
2016. 10. 28.

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 módosítása
2015. 12. 12.

A
tűzvédelmi
szakvizsgára
kötelezett
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi
szakvizsgával
összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.)
BM rendelet módosításáról

2016. 10. 28.

A forgalmazáshoz, beépítéshez Tűzvédelmi
Megfelelőségi Tanúsítványra kötelezett termékek,
rendszerek körének a kor technológia szintjének
megfelelő, jövőbe mutató újragondolása, továbbá a
műszaki előírások változása miatt indokolt a
rendelet általános felülvizsgálata és módosítása.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 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 bizottság elnökének, aki a
javaslatot a BM OKF útján felterjeszti a
belügyminiszternek.

A gyakorlati tapasztalatok alapján a tűzvédelmi
szakvizsgáztatásra
vonatkozó
követelmények
racionalizálása, továbbá egyes foglalkozási ágak
felülvizsgálata, összevonása indokolt.

18.

miniszteri
rendelet

Központosított informatikai és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási
megállapodás
útján
igénybe
vevő
szervezetekről, valamint a központi szolgáltató
által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM
rendelet módosításáról
A szabályozott elektronikus
szolgáltatások bejelentése, a
bejelentése
során
fizetendő
szolgáltatási díjakról

19.

miniszteri
rendelet

2016. 11. 02.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. feladatrendszerének felülvizsgálata és az
újonnan létrejövő kormányzati adatközpont
működésének jogi szabályozása szükségessé teszi a
7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítását.

2016. 10. 28.

Az e-ügyintézési törvény 105. § (6) bekezdése
alapján felhatalmazást kap az e-közigazgatásért
felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős
miniszterrel
egyetértésben
a
szabályozott
elektronikus
ügyintézési
szolgáltatások
bejelentéséért,
a
szabályozott
elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat érintő változások
bejelentésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékét, a díj megfizetésével, kezelésével,
nyilvántartásával
kapcsolatos
szabályokat
rendeletben állapítsa meg.

ügyintézési
változások
igazgatási

2016. 10. 28.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény
elfogadását
követő
feladatokról
szóló
kormányhatározat 1. pontja szerint az egységes
elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása
érdekében az érintett miniszterek az egyes
eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
c) felülvizsgálják az elektronikus ügyintézés
tilalmának, korlátozásának, valamint az
ügyfél
személyes
megjelenési
kötelezettségének szabályait,
d) megvizsgálják az elektronikus ügyintézés és
a
bizalmi
szolgáltatások
általános
szabályairól szóló törvényhez képesti
eltéréseket.
A belügyminiszter feladatkörébe tartozó, a
felülvizsgálat
alapján
szükséges
miniszteri
rendelet-módosításokat ez az előterjesztés fogja
tartalmazni.

2016. 10. 24.

A 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás 21. § (2)
bekezdésének módosításával egyidejűleg indokolt a
rendelet azonos tartalommal bíró 74. § (2)
bekezdésének módosítása is.

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer
kialakításához szükséges miniszteri rendeletek
módosításáról

20.

21.

miniszteri
rendelet

miniszteri
rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó
rendvédelmi
feladatokat
ellátó
szervek
hivatásos állományát érintő személyügyi
igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM
rendelet módosításáról

22.

miniszteri
rendelet

A büntetés-végrehajtási szervek területére
történő be- és kilépés, valamint a büntetésvégrehajtási szervek területén tartózkodás
részletes szabályairól
2016. 11. 02.

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

23.

miniszteri
rendelet

2016. 08. 15.

A hatályos IRM rendelet kiadása óta bekövetkezett
jogszabályi változások miatt indokolt a rendelet
teljes körű felülvizsgálata, és új BM rendelet
megalkotása.

A módosítási javaslat egyrészt a hazai rendőri
szervek használatában álló eszközök (fegyverek,
lőszerek, egyéb felszerelések) külföldre vitelének,
másrészt a külföldi állami, illetve rendvédelmi
szervek
eszközei
behozatalának,
illetőleg
Magyarország területén történő átszállításának
tekintetében irányadó rendelkezéseket tartalmazza.
A túsztárgyalás, mint szolgálati feladat jogszabályi
szinten történő megjelenítése.

Az ár-és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.
17.) KHVM rendelet módosításáról

24.

miniszteri
rendelet

2016. 10. 28.

A KHVM rendelet 1. sz. mellékletének
kiegészítése a Beregi és a Szamos-Krasznaközi
tározóval, tekintettel arra, hogy az árapasztó
tározók az érintett védelmi szakasz részét képezik,
és így az árvízvédelmi szakaszok beosztása
módosításra szorul.

