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Jogszabály/ 
közjogi 

szervezet-

szabályozó 
eszköz/ jelentés 

megjelölése 

Cím 

 

A jogszabálytervezet 

várható 

közzétételének 
időpontja 

Jogalkotási feladat indokolása 

1. 

 

törvény 
 

 

Egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról  
 

2017. 07. 17. 

A szabályozás részben jogharmonizációs célt 

szolgál; a harmadik országbeli állampolgárok 

kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, 

önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy 

oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából 

történő beutazásának és tartózkodásának 

feltételeiről szóló 2016/801 EU irányelv több 

tartózkodási cél (tanulmányok folytatása, kutatás, 

önkéntes tevékenység) szabályainak módosítását, 

továbbá új tartózkodási jogcím bevezetését 

(gyakornok) is szükségessé teszi az átültetés, mely 

nemcsak idegenrendészeti, hanem munkaügyi 

rendelkezéseket is érint. A módosítással elérni 

kívánt szakpolitikai célkitűzés a jogszabályi keret 

javítása azon harmadik országbeli állampolgárok 

(tanulók, önkéntesek, javadalmazásban részesülő 

és nem részesülő gyakornokok és au pairek) 

vonatkozásában, akik az Unióba kívánnak 

beutazni és három hónapot meghaladó időn át itt 

tartózkodni kutatási vagy tanulmányi célból.  Az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvényt, amelynek hatálya nem terjed ki 

a menekültügyi és idegenrendészeti eljárásokra, 

ezért ágazati törvényben szükséges rendezni az 

eljárási szabályokat. 



 
 

2. törvény 

 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó 

törvények módosításáról 
 

2017. 08. 02. 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával 

beépítésre kerülnek a törvénybe a 2018. évi 

illetményemelésre vonatkozó rendelkezések. 

Egyúttal módosításra kerül a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény, amelyet a 

mezőgazdasági vízhasználat információs és 

ellenőrzési keretrendszer kialakítása tesz 

indokolttá. 
  

3. törvény 

 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. 

évi CXXV. törvénynek és az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek a titkos információgyűjtéssel 

kapcsolatos módosításáról 
 

2017. 08. 14. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szabó és 

Vissy kontra Magyarország ügyben hozott, 2016 

júniusában jogerőre emelkedett ítéletére 

figyelemmel szükséges a nemzetbiztonsági 

szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Nbtv.) titkos információgyűjtéssel 

kapcsolatos rendelkezéseinek módosítása. Az 

ítéleti követelmények teljesítése érdekében 

meghatározó mértékű ellenőrzési jogkört kap a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság elnöke, ezért az Nbtv. mellett szükséges 

az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII.törvény módosítása is.  



 
 

4. törvény 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi 

XXIV. törvény és más kapcsolódó törvények 

módosításáról  
 

2017. 09. 25.  

A fegyverek megszerzésének és tartásának 

ellenőrzéséről szóló, 1991. június 1-i, 

91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 

2017/853 irányelv alapján  - az európai uniós és a 

magyarországi szabályozás közötti összhang  

megteremtése érdekében  - indokolt az irányadó 

hazai jogszabályok, így a lőfegyverekről és 

lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, 

valamint ezzel összefüggésben a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény  felülvizsgálata és megfelelő 

módosítása.  

5. 
Korm. 

rendelet 

 

Egyes kormányrendeleteknek a T/15373. számú, 

egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslathoz 

kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási 

tárgyú Korm. rendeletek módosításáról 
 

2017. 10. 16. 

A T/15373. számú törvényjavaslat felhatalmazása 

alapján meg kell határozni az engedély nélkül 

létesíthető kutak körét. 

A T/15373. számú törvényjavaslathoz kapcsolódó 

módosítás, illetve a mobil árvízvédelmi 

rendszerek létesítésére és üzemeltetésére 

vonatkozó szabályok megalkotása. 

Egyes statisztikai adatok gyűjtése és KSH felé 

történő továbbítása érdekében szükséges 

módosítás. 

Üzemi kárelhárítási tervek, a környezetkárosodás, 

készültségi fokozatok pontosítása, mintavételek 

és a laborok vonatkozásában, valamint fogalmak 

meghatározása. 
 



 
 

6. 
Korm. 

rendelet 

Egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról 
 

2017. 10. 13. 
Az egyes migrációs tárgyú törvények 

módosításának végrehajtási rendelete.  

7. 
Korm. 

rendelet 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 

biztonsági mentési kötelezettségéről és az 

elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes 

Korm. rendeletek módosításáról 
 

2017. 10. 10. 

1. Az egyes belügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2017. évi XXXIII. törvény 

módosította az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvényt (továbbiakban: 

törvény). A törvénymódosítás 2018. január 1-jei 

hatályba lépéssel biztosítja jogszabályban 

meghatározottak szerint a SZEÜSZ/KEÜSZ-ök 

igénybevételét a piaci szereplők részére is. A 

jogszabályi keret megteremtené a piaci 

érdeklődők lehetőségét az állami szolgáltatások 

saját ügyintézésükben való felhasználására.  

2. A törvény módosításának értelmében 

kormányrendeletben szükséges meghatározni az 

elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az 

ügyek intézésével kapcsolatos adatait (mely szerv, 

milyen adatait, milyen gyakorisággal és milyen 

követelményeket kielégítő tárhelyre köteles 

menteni), valamint az adatok őrzéséért felelős 

szervet. 

8. 
Korm. 

rendelet 

 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó 

kormányrendeletek módosításáról 
 

2017. 10. 24. 
Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó 

törvények módosításának végrehajtási rendelete. 



 
 

9. 
miniszteri 

rendelet 

 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó 

rendvédelmi szervek által üzemben tartott 

szolgálati járművekre, azok forgalomba 

helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó 

különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM 

rendelet módosítása   
 

2017. 07. 31. 

A különleges rendeltetésű rendvédelmi járművek 

beszerzéséhez kapcsolódóan a forgalomba 

helyezhetőség és időszakos műszaki 

vizsgáztathatóság biztosítása. 

10. 
miniszteri 

rendelet  

 

Egyes miniszteri rendeleteknek a T/15373. 

számú, egyes törvényeknek a vízkivételekkel 

összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslathoz kapcsolódó, valamint más 

vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 
 

2017. 10. 16. 

A T/15373. törvényjavaslat végrehajtásához 

kapcsolódó módosítások.  

Egyes területek belvízvédelmi szakasszá 

nyilvánítása szükséges annak érdekében, hogy a 

megfelelő készültségi fokozatban a szükséges 

intézkedések elvégezhetőek és elszámolhatóak 

legyenek. 

A mobilgátakra vonatkozó műszaki 

követelmények módosítása. 

Az üzemeltetői terhek csökkentése érdekében a 

2000 LE alatti közcélú szennyvíztisztító telepre 

befolyó- és a telepről elfolyó tisztított szennyvíz 

mérési követelményei racionalizálása.  

11. 
miniszteri 

rendelet 

 

Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 
 

2017. 10. 13. Az egyes migrációs tárgyú törvények 

módosításának végrehajtási rendelete.  



 
 

12. 

 

 

 

 

miniszteri 

rendelet 

 

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó 

miniszteri rendeletek módosításáról 
 

2017. 10. 24. 
Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó 

törvények módosításának végrehajtási rendelete. 

13. 

 

 

miniszteri 

rendelet 

 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának 2018. évi ruházati utánpótlási 

ellátmánya terhére kiadott természetbeni 

ellátásról 
 

2017. 08. 04. 

A rendvédelmi szervek működési feltételeinek 

biztosítása azzal, hogy jogszabályban rögzített 

módon a személyi állomány a feladatai 

ellátásához szükséges természetbeni ellátásban 

részesül. 
 

14. 
miniszteri 

rendelet 

A belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 

valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2014. június 23-i 910/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

partneri felülvizsgálat részletszabályairól 
 

2017. 10. 11. 

A belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 

valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2014. június 23-i 910/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 

Bizottság 2015. február 24-i 296/2015 

végrehajtási határozatának III. fejezete szerinti 

partneri felülvizsgálat tekintetében szükséges a 

hazai eljárás részletszabályainak megalkotása. 



 
 

15. 
miniszteri 

rendelet 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatoknál történő végrehajtásáról  2017. 11. 15. 

A jelenlegi kormányzati irányítási rend és a 

kodifikációs jogszabályok szükségessé teszik, a 

tárgykör önálló belügyminiszteri rendeletben 

történő szabályozását. 

16. 
miniszteri 

rendelet 

 

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 módosításáról 
 

2017. 11. 24. 

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.  
 


