
A BELÜGYMINISZTÉRIUM  
2006. I. FÉLÉVI  

JOGALKOTÁSI PROGRAMJA 
 
 

I. KORMÁNYELŐTERJESZTÉSEK 
 
1. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény és a mene-

dékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosítására és az Európai Unió polgárai és 
családtagjaik magyarországi tartózkodásáról szóló törvény megalkotására irányuló tör-
vényjavaslatok egyidejű, törvénycsomagkénti előterjesztése. 

 
2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 

17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése, új kormányrendelet kiadása. 
 

3. Előterjesztés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 
kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról. 

 
4. Előterjesztés a közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló kormány-

rendeletről. 
 
5. Előterjesztés a Kormány részére az Európai Unió által elrendelt vagyoni korlátozó intéz-

kedések hazai végrehajtásáról. 
 
6. Előterjesztés a Kormány részére a Forma 1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2006. év utá-

ni megrendezésével kapcsolatos további kormányzati szerepvállalásról, valamint a Formu-
la One Management Ltd. és a Hungaroring Sport Rt. között létrejött, a 2007-2011. évek 
közötti időszakra vonatkozó szerződés jóváhagyásáról. 

 
7. Előterjesztés a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról. 
 
8. Előterjesztés a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. 

(XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról. 
 
9. Előterjesztés az Európai Unió polgárai és családtagjaik magyarországi tartózkodásáról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletről. 
 
10. Előterjesztés a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 

végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosí-
tásáról (2003/86/EK, a 2003/109/EK, 2004/81/EK, 2004/83/EK irányelv). 

 
11. Előterjesztés a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól 

szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 
(2252/2004/EK rendelet és a 2004/83/EK irányelv). 

 
12. Előterjesztés a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó kül-

földiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet jogharmonizá-
ciós célú módosításáról (2004/83/EK irányelv). 
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13. Előterjesztés az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet jog-

harmonizációs célú módosításáról (2004/757/IB kerethatározat). 
 

14. Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
(2004/38/EK irányelv). 

 
15. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi 

önkormányzatok választása költségtervének meghatározásáról. 
 
16. Előterjesztés a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos ön-

kormányzatok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosí-
tásáról. 

 
 

II. BELÜGYMINISZTERI RENDELETEK 
 
1. Az 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-

rek választásán című BM rendelet megalkotása. 
 
2. Az országgyűlési képviselő választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és 

belső ellenőrzési rendjéről szóló BM rendelet megalkotása. 
 
3. Az országgyűlési képviselők 2006. évi választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló BM rendelet megalkotása. 
 
4. A pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkála-

tainak 2006. évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósítá-
sának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló BM rendelet meg-
alkotása. 

 
5. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzá-

járulás igénylésének feltételeiről szóló BM rendelet előkészítése. 
 
6. Az önkormányzatok európai uniós fejlesztéspályázatai saját forrás kiegészítésének támo-

gatásának igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes 
feltételeiről szóló BM rendelet megalkotása. 

 
7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság 

szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személy-
ügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter 
irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati vi-
szonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e 
szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) 
BM rendelet módosítása. 

 
8. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. 

(IV. 18.) BM rendelet módosítása. 
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9. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 
18.) BM rendelet módosítása. 

 
10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgálta-

tásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fi-
zetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 25/2000. (IX. 1.) BM rendelet módosítása.  

 
11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 

és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosítása. 
 
12. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 

30.) BM rendelet módosítása. 
 
13. Az Európai Unió polgárai és családtagjaik magyarországi tartózkodásáról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló BM rendelet megalkotása. 
 
14. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtá-

sáról szóló 25/2001. (XI. 21.) BM rendelet módosítása. 
 
15. A menekültügy szervezeti rendszeréről, valamint a befogadó állomások feladatairól szóló 

24/2001. (XI. 21.) BM rendelet módosítása. 
 
16. A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet mel-

lékletének módosítása. 
 
17. A tűzvédelmi szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység szabályairól szóló 36/1997. 

(VI. 4.) BM rendelet módosítása. 
 
18. Az OEP által nem finanszírozott, BM által elrendelt kiadások finanszírozásáról szóló BM 

rendelet megalkotása. 
 
19. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 13/1997. (II. 26.) BM rendelet mó-

dosítása. 
 
20. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló BM rendelet megalkotása. 
 
21. A polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatok ellátásának rendjéről szóló, és az 

utas biztonsági ellenőrzést végzők felügyeletének és szakmai irányításának szabályairól 
szóló új BM rendeletek megalkotása, valamint a légi közlekedés védelme érdekében el-
lenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módo-
sítása. 

 
 

III. EGYÜTTES RENDELETEK 
 
1. A helyi önkormányzatokat 2006. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, 

normatív kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi 
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámítá-
sáról szóló PM-BM együttes rendelet előkészítése. 
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2. A külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 35/2001. 
(XII. 22.) BM-KüM együttes rendelet módosítása. 

 
 

IV. NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK 
 
A.) A szakértői tárgyalások lefolytatásához előzetes miniszterelnöki felhatalmazás kéré-
se: 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák Szövetségi Kormány és a Szlovén Köztársaság 
Kormánya között a Raab-Goricko-Őrség Natúrpark turisztikai céllal történő látogatásáról szó-
ló Megállapodás létrehozásáról szóló miniszterelnöki határozat. 
 
B). Nemzetközi szerződések szakértői tárgyalásának lefolytatása a már megkapott Kor-
mány, illetve miniszterelnöki felhatalmazás alapján: 
 
1. Szerb és montenegrói határrendi egyezmény;  
 
2. Horvát határrendi egyezmény; 
 
3. Horvát határjeles szerződés; 
 
4. Szerb és montenegrói közúti, vasúti és vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapo-
dás; 
 
5. Magyar-osztrák kormányközi megállapodás a közös kapcsolattartási szolgálati helyek mű-
ködéséről; 
 
6. Magyar-német bűnüldöző szervek közötti együttműködésről szóló megállapodás; 
 
7. Magyar-görög általános titokvédelmi megállapodás; 
 
8. Magyar-litván általános titokvédelmi megállapodás; 

 
9. Magyar-bolgár általános titokvédelmi megállapodás; 

 
10. Magyar-cseh titokvédelmi megállapodás; 

 
11. Magyar-szlovák titokvédelmi megállapodás; 

 
12. Magyar-román titokvédelmi megállapodás; 

 
13. Magyar-szlovén Dublin II. kormányközi megállapodás. 
 
C). Aláírás előtt álló nemzetközi szerződések: 
 
1. a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelő-
zésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló Megállapo-
dás végleges szövegének megállapításáról szóló kormányhatározat; 
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2. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös kap-
csolattartási szolgálati helyről szóló Megállapodás végleges szövegének megállapításáról szó-
ló kormányhatározat; 

 
3. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közúti és vízi 
határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításának jegyzékváltás útján történő 
létrehozása; 

 
4. a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a minősített információk védelmé-
ről szóló Megállapodás végleges szövegének megállapításáról szóló kormányhatározat; 
 
5. az Európa Tanács keretében kidolgozott, az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló 
Európai egyezmény végleges szövegének megállapításáról szóló kormányhatározat; 

 
6. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített in-
formációk védelméről szóló Megállapodás végleges szövegének megállapításáról szóló kor-
mányhatározat;  

 
7. a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelő-
zésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló Megállapo-
dás végleges szövegének megállapításáról szóló kormányhatározat; 
 
8. a Magyar Köztársaság és Szlovén Köztársaság között a közös államhatár megjelöléséről, 
láthatóságának biztosításáról, a határjelek felújításáról és karbantartásáról szóló Szerződés 
végleges szövegének megállapításáról szóló kormányhatározat; 

 
9. az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elle-
ni Egyezménynek a lőfegyverek, alkatrészeik és alkotóelemeik, valamint a lőszerek tiltott 
előállítása és kereskedelme elleni kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozás. 
 
D). A kötelező hatály elismerése és kihirdetés előtt álló nemzetközi szerződések: 
 
1. az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében létrejött, Palermóban, 2000. december 14-én 
aláírt, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény, valamint az emberkereskedelem, 
különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és 
büntetéséről, továbbá a migránsok szárazföldön, légi úton és tengeren való csempészete elleni 
kiegészítő jegyzőkönyvei kötelező hatályának elismerése és kihirdetése; 
 
2. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkér-
désekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Szerződés 2. Cikk 3. 
pontja alapján elkészített államhatár új redemarkációs okmányai kötelező hatályának elisme-
réséről szóló országgyűlési határozat; 

 
3. kormány-előterjesztés a magyar-tunéziai katasztrófa egyezmény kötelező hatályának elis-
meréséről és kihirdetéséről; 
 
4. a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának 
biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és 
az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és 
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kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án 
aláírt Szerződés kihirdetése; 
 
5. a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Eu-
rópai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény és Jegyző-
könyvei kihirdetéséről, továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításá-
ról szóló törvényjavaslat. 
 
E). Aláírás előtt álló tárca megállapodások: 
 
1. magyar-francia visszafogadási egyezmény Végrehajtási Jegyzőkönyve; 
 
2. a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és Románia Speciális Távközlési Szolgálata 
közötti együttműködésről szóló Egyetértési Nyilatkozata; 
 
3. magyar-román választási együttműködésről szóló tárcaközi megállapodás; 

 
4. magyar-szlovák tárcaközi megállapodás a határon átnyúló megfigyelésről; 
 
5. magyar-szlovák tárcaközi megállapodás a határmenti közös járőrszolgálatról; 
 
6. magyar-finn önkormányzati Együttműködési Jegyzőkönyv; 

 
7. migrációs összekötő tiszt kihelyezéséről szóló magyar-német-szlovák tárcaközi megállapo-
dás. 
 
 

V. MEGKEZDETT ÉS 2006. II. FÉLÉVBEN REALIZÁLÓDÓ FELADATOK 
 
1. A személy és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény módosítása. 
 
2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása. 
 
3. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.  törvény módosítása. 
 
4. A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi 

LXXXV. törvény módosítása. 
 
5. Előterjesztés a büntetés-végrehajtással, a határőrséggel, a rendőrséggel, valamint a vám és 

pénzügyőrséggel hivatásos szolgálati viszonyban állók és e szervek hivatásos állományába 
jelentkezők biztonsági ellenőrzéséről szóló kormányrendelet megalkotásáról. 

 
6. Előterjesztés az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. 

(VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról. 
 
7. Előterjesztés a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról. 
 
8. Előterjesztés a határátkelőhely megnyitásának, megszüntetésének, a működtetés rendjének 

és feltételeinek szabályairól szóló 305/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról. 
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9. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény és a kapcsolódó törvé-

nyek módosításáról szóló törvényjavaslat elfogadását követően a végrehajtási rendeletek 
megalkotása.  

 
10. A bűnügyi nyilvántartást kezelő szervről, az adatközlés és az adatszolgáltatás rendjéről 

szóló 7/2000. (II. 16.) BM - IM együttes rendelet módosítása. 
 
11. Előterjesztés a válsághelyzetben és a válságot követő rendezés időszakában a magyar ér-

dekeltségek és érdekek védelmét biztosító nemzetközi rendvédelmi /polgári képesség ki-
alakításáról szóló BM-KüM-MeH együttes rendelet megalkotásáról. 

 
12. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területének szabályozásáról szóló 

BM rendelet megalkotása. 
 
13. A 10/2003. (III. 21.) BM rendelettel módosított, a lakások és helyiségek bérletére, vala-

mint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása 

 
14. Előterjesztés a Magyar Köztársaságnak az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Infor-

mációs Rendszer (EUCARIS) létrehozásáról, Luxemburgban, 2000. június 29-én létrejött 
Egyezményhez történő csatlakozásról. 
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