
 

 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2020. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI MUNKATERVE 

 

Jogszabály 
Cím 

 

A jogszabálytervezet 

várható 

közzétételének 

időpontja 

Jogalkotási feladat indokolása 

1. törvény 

 

A Schengeni Információs Rendszer 

fejlesztésével összefüggő, továbbá egyéb, 

jogharmonizációs célú törvények 

módosításáról  

 

 

2020. 02. 17. 

A módosításokat: 

1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 

rendeletének, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 

rendeletének, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2018/1862 rendeletének,  

2. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK 

rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,  

3. a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve 

az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli 

állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 

14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, 

továbbá  

4. a 2019/1157/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, 

valamint a 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 

2017. október 25-i 2017/1954/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek 

való megfelelés szükségessége indokolja.  

2. törvény 

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó egyes 

nyilvántartások megújításához szükséges egyes 

törvények módosításáról 

 

 

2020. 03. 16. 

A szabályozás célja a Nemzeti Adatvagyon Szolgáltatásfejlesztés  

projekt keretében megújuló személyiadat és lakcím-

nyilvántartást kezelő szakrendszer működésének támogatása, ami 

a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának 

növeléséhez, az ügyfélközpontú, szolgáltató állam működéséhez 

járul hozzá.  
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3. törvény 

A polgárok biztonságát erősítő törvények 

módosításáról 

 

 

2020. 04. 16. 

A szabályozás alapvető célja a jogalkalmazási tapasztalatok 

alapján felmerülő szabályozási igények teljesítése, továbbá az 

időközben társadalmi elvárásoknak való megfelelés. 

4. 
Korm. 

rendelet 

A Schengeni Információs Rendszer 

fejlesztésével továbbá egyéb, jogharmonizációs 

célú törvények módosításával összefüggő egyes 

rendeletek módosításáról 

 

 

2020. 04. 06. 

A Schengeni Információs Rendszer fejlesztésével összefüggő, 

továbbá egyéb, jogharmonizációs célú törvények módosításához 

kapcsolódó kormányrendeletek módosítása. 

 

5. 
Kormány 

rendelet 

Egyes vízgazdálkodási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

 

 

 

 

2020. 05. 20. 

Egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletekben a 

jogszabályi változások átvezetése, definíciók pontosítása.  

6. 
Korm. 

rendelet 

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó egyes 

nyilvántartások megújításához szükséges egyes 

törvények módosításával kapcsolatos 

kormányrendeletek módosításáról 

 

 

2020. 04. 29. 

A szabályozás célja a Nemzeti Adatvagyon Szolgáltatásfejlesztés  

projekt keretében megújuló személyiadat és lakcím-

nyilvántartást kezelő szakrendszer működésének támogatása, ami 

a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának 

növeléséhez, az ügyfélközpontú, szolgáltató állam működéséhez 

járul hozzá.  
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7. 
Korm. 

rendelet 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai 

során a veszélyes áruk vasúti és belvízi 

szállításának ellenőrzésére és a bírság 

kivetésére vonatkozó egységes eljárás 

szabályairól, továbbá az egyes 

szabálytalanságokért kiszabható bírságok 

összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 

hatósági feladatok általános szabályairól szóló 

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

 

2020. 05. 20. 

A módosítás definiálja a veszélyes áru szállítás tekintetében a 

bekövetkezett rendkívüli esemény fogalmát, továbbá 

kidolgozásra kerülnek az esemény katasztrófavédelmi 

vizsgálatára vonatkozó új rendelkezések, ill. pontosításra 

kerülnek a bírságcsökkentő tényezők.  

 

8. 
Korm. 

rendelet 

A polgárok biztonságát erősítő törvények 

módosításával összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

 

 

2020. 05. 25. 
A szabályozás alapvető célja a polgárok biztonságát erősítő 

törvények végrehajtási rendeleteinek módosítása. 

9. 

Korm. 

rendelet+ 

BM 

rendelet 

Egyes kormány és miniszteri rendeleteknek a 

Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ 

létrehozásával kapcsolatos módosításáról  

 

 

 

 

2020.05. 25. 

Az új területi szerv (Büntetés-végrehajtási Egészségügyi 

Központ) létrejöttével összefüggésben szükséges egyes kormány 

és miniszteri rendeletek módosítása. 

10. 

Korm. 

rendelet, 

BM 

rendelet 

 

A társadalmi felzárkózást szolgáló képzésekről 

 

 

2020. 04. 10. 

A felzárkózási típusú képzések szervezéséért felelős szerv 

kijelölése illetve a felzárkózási típusú képzések 

részletszabályainak megalkotása.  
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11. 

 

BM 

rendelet 

Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 

 

 

 

2020. 06. 17. 
Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletekben a 

jogszabályi változások átvezetése, definíciók pontosítása.  
 

12. 
BM 

rendelet 

A fejezeti kezelésű előirányzatok 

felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 

10.) BM rendelet módosításáról 

2020. 02. 25.  A fejezeti kezelésű előirányzatok felülvizsgálata szükséges.  

13. 
BM 

rendelet 

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó egyes 

nyilvántartások megújításához szükséges egyes 

törvények módosításával kapcsolatos 

miniszteri rendeletek módosításáról 

 

 

2020. 04. 29. 

A szabályozás célja a Nemzeti Adatvagyon Szolgáltatásfejlesztés  

projekt keretében megújuló személyiadat-és lakcím-

nyilvántartást kezelő szakrendszer működésének támogatása, ami 

a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának 

növeléséhez, az ügyfélközpontú, szolgáltató állam működéséhez 

járul hozzá.  

14. 
BM 

rendelet 

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  

 

 

2020. 05. 25. 

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. 

15. 
BM 

rendelet 

A Schengeni Információs Rendszer 

fejlesztésével továbbá egyéb, jogharmonizációs 

célú törvények módosításával összefüggő egyes 

rendeletek módosításáról 

 

 

 

2020. 04. 06. 

A Schengeni Információs Rendszer fejlesztésével összefüggő, 

továbbá egyéb, jogharmonizációs célú törvények módosításához 

kapcsolódó miniszteri rendeletek módosítása. 
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16. 
BM 

rendelet 

A polgárok biztonságát erősítő törvények 

módosításával összefüggő egyes miniszteri 

rendeletek módosításáról 

 

 

2020. 03. 25. 
A szabályozás alapvető célja a polgárok biztonságát erősítő 

törvények végrehajtási rendeleteinek módosítása. 

17. 
BM 

rendelet 

Az igazságügyi alkalmazottak 

teljesítményértékelésének szabályozásáról 

 

 

2020. 02. 14. 

Az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó teljesítményértékelés 

részletszabályainak meghatározása, figyelemmel az igazságügyi 

alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. 

törvény felhatalmazó rendelkezésére. 

18. 
BM 

rendelet 

Az igazságügyi szakértői intézménynél 

foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak 

részére adható juttatásokról, támogatásokról 

és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos 

egyes feladatokról szóló 52/2016. (XII.16.) BM 

rendelet módosításáról 

 

  

2020. 03. 20. 

A jogszabály hatálya nem terjed ki az Nemzeti Szakértői és 

Kutató Központ és jogelőd szerveitől nyugállományba helyezett 

személyekre, ezért az egységes jogalkalmazás követelménye 

szükségessé teszi a jogszabály módosítását.  

 


