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BM JKFO 

 

Főbb ágazati törvények 

- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (1994. május 1.) 

- a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (1996. március 1.) 

- a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (1996. március 27.) 

- a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (1996. július 15.) 

- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 

XLIII. törvény (1996. szeptember 1.) 

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény (1998. június 1.) 

- a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (1998. szeptember 1.) 

- a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (2001. 

január 1.) 

- a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény (2001. november 1.) 

- a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (2004. május 1.) 

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény (2005. december 30.) 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (2007. július 1.) 

- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény (2007. július 1.) 

- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (2008. január 1.) 

- egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi 

CXXXV. törvény (2010. december 24.) 

- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 

(2012. február 1.) 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (2012. április 15.) 

- az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény (2012. 

augusztus 7.) 

- a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 

információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 

(2012. december 15.) 

- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény (2012. július 31.) 

- az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi 

CLXXX. törvény (2012. december 8.) 
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Egyéb jogszabályok (2010-2013) 

Korm. rendeletek 

- a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, 

valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági 

vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 

(2011. január 1.) 

 

- a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a 

rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és 

szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 

23.) Korm. rendelet (2011. július 1.) 

 

- a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(2011. szeptember 1.) 

 

- a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a 

különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. 

(X. 19.) Korm. rendelet (2012. január 1.) 

 

- a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 42/2012. (III. 

20. ) Korm. rendelet (2012. április 15.) 

 

- a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 

Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga 

vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (2012. október 1.) 

 

BM rendeletek: 

- a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek 

fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének 

megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet (2010. október 29.) 

 

- az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) 

BM rendelet (2011. március 31.) 

 

- a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22) BM rendelet (2011. 

szeptember 30.) 

 

- a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira 

vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról 61/2011. 

(XII. 29.) BM rendelet (2012. január 1.) 
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- a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos 

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM 

rendelet (2012. január 1.) 

 

- a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi 

állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási 

állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről 

szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (2012. január 1.) 

 

- a közterület-felügyelet, valamint a polgárőr szervezet számára a könnygázszóró palack, 

illetve a vegyi eszköz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjéről 

szóló 8/2012. (III. 9.) BM rendelet (2012. március 12.) 

 

- a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatairól 

szóló 9/2012. (III. 12.) BM rendelet (2012. március 15.) 

 

- a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri 

közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során 

szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint 

megtérítésének részletes szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet (2012. március 

15.) 

 

-  a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 

szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási 

rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet (2012. április 1.) 

 

- a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr 

igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 

3.) BM rendelet (2012. április 6.) 

 

- a szabálysértési elzárás részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet (2012. 

április 15.) 

 

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 

formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített 

adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra 

tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 

13.) BM rendelet (2012. április 15.) 

 

- a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet (2012. november 26.) 

 

- az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról 

szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet (2013. január 1.) 
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- az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és 

öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet (2013. január 1.) 

 

- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről 

szóló 65/2012. (XII. 13.) BM rendelet (2013. január 1.) 

 

- a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és 

vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet (2013. 

január 1.) 

 

- a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati 

jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) 

BM rendelet 

 

- a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati 

ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII.14.) BM rendelet (2013. 

január 1.) 

 

- az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XI. 28.) BM rendelet 

(2013. január 1.) 

 

Egyéb megjegyzések a kormany.hu oldalon feltüntetett jogszabályokra vonatkozóan: 

Az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól 

szóló 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet módosításáról szóló 1/2010. VIII. 18.) BM 

rendelet megtalálható a kormany.hu oldalon, annak ellenére, hogy 2010. augusztus 20-tól 

hatályát vesztette. 

 

A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi  

LXXXVI. törvény megtalálható a kormany.hu oldalon, annak ellenére, hogy 2012. augusztus 

19-től hatályát vesztette. 

 

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi 

Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendeletnek a minősített adat védelméről szóló 

2009. évi CLV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 33/2010. (V. 12.) IRM-ÖM 

együttes rendelet megtalálható a kormany.hu oldalon, annak ellenére, hogy 2010. május 18-

tól hatályát vesztette. 

 

(A találati lista 4. oldalán „Belügyminisztérium - Ágazati jogszabályok” címszó alatt több 

más hatálytalan jogszabály is fel van tüntetve.)  


