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III. Kormányrendeletek

A Kormány 412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelete
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az Öbr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Öbr. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelethez

 1. Az Öbr. 1. számú melléklet 1. pont e) alpontja a következő e5) alponttal egészül ki:
[A 3. § (1) bekezdése szerinti csoportokba a következők tartoznak:]
(részvények:)
„e5) olyan Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek 
kibocsátója eleget tesz a  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény Második Részének V. Fejezetében foglalt 
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé;”

 2. Az Öbr. 1. számú melléklete a következő 7–9. ponttal egészül ki:
„7. Az 1. pont e5) alpontjában meghatározott eszköz megvásárlását megelőzően köteles bejelenteni a Felügyeletnek 
a tulajdonszerzését.
8. A  pénztár az  1.  pont e5)  alpontjában meghatározott eszközt a  pénztártól és a  zártkörűen működő 
részvénytársaságtól független, a  pénztár választott könyvvizsgálójától eltérő értékelő könyvvizsgáló értékelése 
alapján meghatározott piaci értéknél magasabb értéken nem vásárolhatja meg. A  pénztár értékelését végző 
könyvvizsgálója köteles megfelelni a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó könyvvizsgálójára vonatkozó 
előírásoknak.
9. Amennyiben a  zártkörűen működő részvénytársaság tevékenységével kapcsolatban olyan információ jut 
a pénztár vezetésének tudomására, amely alapján feltételezhető, hogy a pénztártagok érdekei veszélyben vannak, 
a pénztár értesíti a Felügyeletet.”

2. melléklet a 412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Az Öbr. 2. számú mellékletének 1. pontja a következő i) ponttal egészül ki:
(A pénztár az 1. számú melléklet szerinti befektetési formák esetében az alábbi szabályoknak köteles megfelelni:)
„i) az  1. számú melléklet 1.  pont e5)  alpontjában meghatározott eszközök együttes aránya nem haladhatja meg 
a befektetett eszközök 10%-át.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 198. szám 26395

3. melléklet a 412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelethez

 1. Az Öbr. 3. számú mellékletének I. A befektetett pénztári eszközök negyedéves értékének változása rész a következő 
7. ponttal egészül ki:
„7. Az 1. számú melléklet 1. pont e5) alpontjában meghatározott eszközökbe történő befektetésre a 6. pont szerinti 
értékelési szabályok nem alkalmazandóak.”

 2. Az Öbr. 3. számú mellékletének II. Értékelési szabályok rész 5. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(Részvények értékelése:)
„e) az  1. számú melléklet 1.  pont e5)  alpontjában meghatározott eszközök értékelése során bekerülésekor 
a  beszerzési értéken, azt követően az  értékelő könyvvizsgáló által évente megállapított értéken kell figyelembe 
venni.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 67/2015. (XII. 16.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló  
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm.  rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) 
BM rendelet 15. alcíme a következő 108/A–108/C. §-sal egészül ki:
„108/A. § A Hszt. 227. § (1) bekezdése szerinti névjegyzéken (a továbbiakban: névjegyzék) az Országgyűlési Őrség 
hivatásos állományának a Becsületbíróság tagjaként eljárni jogosult tagjainak
a) nevét,
b) rendfokozatát, valamint
c) szolgálati helyét és szolgálati beosztását
kell rögzíteni.
108/B. § (1) A névjegyzékre vételre a hivatásos állomány tagjának
a) önkéntes jelentkezése, vagy
b) – a hivatásos állomány tagjának beleegyezése esetén – az igazgató általi jelölése
alapján kerülhet sor.
(2) A hivatásos állomány más szervnél szolgálatot teljesítő tagja annak a szervnek a névjegyzékére történő felvételre 
jelentkezhet vagy jelölhető, ahonnan őt szolgálatteljesítésre vezényelték vagy átrendelték.
(3) A  névjegyzékre történő felvételre az  igazgatónál benyújtott jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Az  igazgató 
a  jelentkezési lapot az  írásba foglalt indokolt véleményével kiegészítve – a  kérelem beérkezését követő három 
napon belül – az Országgyűlési Őrség parancsnokához terjeszti fel.
(4) Ha az  igazgató tesz javaslatot a  jelölésre, a  jelentkezési laphoz és az  írásba foglalt indokolt véleményhez 
a javasolt személynek a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatát is csatolni kell.
(5) A Becsületbíróság munkájában történő közreműködésre való méltatlanság miatt a névjegyzékre nem vehető fel 
az a személy, aki
a) ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy méltatlansági eljárás folyik, vagy
b) büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban jogerősen kiszabott büntetés, illetve fegyelmi eljárásban 
kiszabott fenyítés hatálya alatt áll.
108/C.  § (1) A  névjegyzékre kerülőket az  Országgyűlési Őrség parancsnoka választja ki. A  névjegyzékre felvehető 
hivatásos állományúak számát – a Hszt. 227. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az Országgyűlési Őrség 
parancsnoka határozza meg és teszi közzé.
(2) A névjegyzékre felvett tagok megbízatása – e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában – öt évre szól, amely 
megbízatásról az  Országgyűlési Őrség parancsnoka megbízólevelet állít ki. A  megbízatás lejártakor az  adott év 
december havának harmincegyedik napjáig végre kell hajtani az új tagok kiválasztását.
(3) A hivatásos állomány tagját a névjegyzékből törölni kell
a) kérelmére,
b) megbízatása lejártakor,
c) abban az esetben, ha személyét érintően a névjegyzékre vétel bármely feltétele megszűnt, vagy
d) abban az  esetben, ha vele szemben a  108/B.  § (5)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, a  Becsületbíróság 
munkájában történő közreműködésre való méltatlanságot megalapozó körülmény merül fel.
(4) A  névjegyzékből történő törlésre okot adó körülményről a  névjegyzéket vezető Országgyűlési Őrség 
parancsnokát a szolgálati út betartásával írásban tájékoztatni kell.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 198. szám 26397

(5) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  névjegyzéket folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén 
a névjegyzékből törölt tagok helyett tagokat vesz fel.
(6) A névjegyzék vezetése során az Országgyűlési Őrség parancsnoka
a) a  névjegyzéket az  Országgyűlési Őrségnél üzemeltetett intranetes portálon közzéteszi vagy egyéb módon 
gondoskodik az állomány részére történő nyilvánossá tételéről, valamint
b) a névjegyzékről, illetve az abban történt változásról tájékoztatja a Magyar Rendvédelmi Kar elnökét.
(7) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  Becsületbíróság működési feltételeit a  Becsületbíróság összehívását 
kezdeményező személy igazgatója útján biztosítja.”

2. § (1) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) 
BM rendelet 108/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  Becsületbíróság működési feltételeit a  Becsületbíróság összehívását 
kezdeményező személy (a 108/D–108/G. § alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) igazgatója útján biztosítja.”

 (2) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) 
BM rendelet 15. alcíme a következő 108/D–108/G. §-sal egészül ki:
„108/D.  § (1) A  Becsületbíróság összehívását a  kérelmező a  szolgálati út betartásával előterjesztett írásbeli 
kérelmével (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) kezdeményezheti.
(2) Szabályszerű kezdeményezés esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles összehívni a Becsületbíróságot. 
A  Becsületbíróság összeállítása során a  Hszt. 227.  § (4)  bekezdése alkalmazása szempontjából a  címzetes 
rendfokozatot viselő esetén a  címzetes rendfokozatot kell figyelembe venni. A  kezdeményezés nem szabályszerű 
volta esetén e körülményről az Országgyűlési Őrség parancsnoka a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.
(3) A Becsületbíróság elnöke és tagjai a tevékenységük időtartamára
a) mentesülnek a másirányú szolgálati kötelezettségük teljesítése alól, valamint
b) – a  Hszt. 169.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak szerint – jogosultak az  utazási és a  szállásköltségeik 
megtérítésére.
108/E.  § (1) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  szabályszerűen előterjesztett kérelem megérkezését követő 
három munkanapon belül kijelöli a  névjegyzékből a  Becsületbíróság tagjait és a  Becsületbíróság elnökének 
kijelölése céljából megkeresi a Magyar Rendvédelmi Kar Elnökségét. A megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező 
nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és szolgálati beosztását, azt, hogy milyen ügyben kérte a  Becsületbíróság 
összehívását, valamint a  Becsületbíróság Országgyűlési Őrség parancsnoka által kijelölt két tagjának nevét, 
szolgálati helyét és szolgálati beosztását.
(2) A Magyar Rendvédelmi Kar Elnöksége – a Hszt. 227. § (3) bekezdésében meghatározott módon – a megkeresés 
megérkezését követő tíz napon belül kijelöli a Becsületbíróság elnökét és erről írásban tájékoztatja az Országgyűlési 
Őrség parancsnokát, aki a Becsületbíróság kijelölt elnökének és tagjainak az adott ügyre szóló eseti megbízólevelet 
ad ki.
(3) Nem jelölhető ki a  Becsületbíróság elnökének vagy tagjának olyan személy, akivel szemben a  108/B.  § 
(5) bekezdés a) pontjában meghatározott körülmény áll fenn.
(4) Az  általa kiállított eseti megbízólevelet az  Országgyűlési Őrség parancsnoka küldi meg a  Becsületbíróság 
elnökének és tagjainak, akiknek személyéről egyidejűleg a  kérelmezőt is írásban tájékoztatja. Ha kifogás 
előterjesztésére kerül sor és ennek következtében a  Becsületbíróság elnökének vagy tagjának új személyt 
jelölnek, az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  korábbi eseti megbízólevelet visszavonja, és helyette újat állít 
ki. A  megbízatásról – írásban – a  megbízottat, valamint azokat kell értesíteni, akik a  megbízatás ellen kifogással 
élhetnek.
(5) A Becsületbíróság elnöke, illetve tagja elleni kifogást – az eseti megbízásról szóló értesítés kézhezvételét követő 
három munkanapon belül – a jelölő személynél kell előterjeszteni.
108/F. § (1) A Becsületbíróság munkáját a Becsületbíróság elnöke hangolja össze és szervezi meg. Ennek keretében 
az eseti megbízólevél kézhezvételét követően haladéktalanul beszerzi az ügy iratait és a döntéshez szükséges egyéb 
iratokat, amelyeket az alakuló ülésen ismertet a Becsületbíróság tagjaival.
(2) Az  alakuló ülést az  ügy iratainak kézhezvételét követő öt munkanapon belül össze kell hívni, amelyen 
a Becsületbíróság tagjain kívül csak a Becsületbíróság elnöke által jóváhagyott jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
(3) Ha a Becsületbíróság elnöke vagy tagja ellen kifogást terjesztettek elő, annak elbírálásáig az alakuló ülést nem 
lehet megtartani.
(4) A  Becsületbíróság tanácskozásain és eljárási cselekményein mindhárom tagnak együttesen jelen kell lennie, 
akik megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni. Az  alakuló ülésről, továbbá valamennyi eljárási cselekményről 
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és tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet – lezárását követően – a Becsületbíróság elnöke aláírásával 
hitelesít.
(5) A  Becsületbíróság által foganatosított meghallgatásokon – a  Becsületbíróság elnökén és tagjain, valamint 
a  jegyzőkönyvvezetőn kívül – csak a  meghallgatni kívánt személy és – a  kérelmező meghallgatása során – 
a kérelmező jogi képviselője lehet jelen.
(6) A meghallgatás időpontjáról történő értesítésre a Hszt. 203. §-ának szabályait kell alkalmazni.
108/G. § (1) A Becsületbíróság zárt ülésen, szavazattöbbséggel hozza meg döntését. A Becsületbíróság mindhárom 
tagja azonos értékű szavazati joggal rendelkezik. Az  ügyintézési határidőbe nem számít bele az  az időtartam, 
amikor a Becsületbíróság elnöke vagy tagja betegsége, vagy a kijelölésének időpontjában előre nem látható egyéb 
ok folytán nem tudja ellátni a megbízatását. A Becsületbíróság elnökének vagy tagjának tizenöt napot meghaladó 
tartamú akadályoztatása esetén helyette az  általános szabályok szerint új elnököt, illetve tagot kell kijelölni, 
amelynek időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
(2) A Becsületbíróság a döntését határozatba foglalja. A határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló 
tényeket és körülményeket, a  Becsületbíróság ügyben hozott döntését, a  jogorvoslati lehetőségre való felhívást, 
valamint a  döntés rövid indokolását. A  határozatot a  Becsületbíróság mindhárom tagja aláírja. A  határozatot 
a  kérelmezőnek és a  képviseletében eljáró személynek, valamint az  Országgyűlési Őrség parancsnokának kell 
kézbesíteni. A kézbesítésre a 102. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A kérelmező és a képviseletében eljáró személy a Becsületbíróság eljárása során keletkezett iratokba betekinthet, 
azokról feljegyzést készíthet és jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az  iratokról – térítésmentesen – 
másolatot kérhet. Az eljárás során keletkező iratokat az alapeljárás ügyszámára kell iktatni és az eljárás befejezését 
követően az alapügy irataihoz kell csatolni.”

3. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) 
BM rendelet a következő 156. §-sal egészül ki:
„156.  § A  névjegyzékre vételre történő jelentkezés, illetve jelölés határideje elsőízben 2015. december 20. napja. 
Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  névjegyzéket 2015. december 30. napjáig összeállítja és a  108/C.  § 
(6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon közzéteszi.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2016. január 2-án lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 68/2015. (XII. 16.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról 
szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához 
kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában és 23. pont a)–c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi 
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

1. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet a következő III/A. Résszel egészül ki:
„III/A. RÉSZ 
A BECSÜLETBÍRÓSÁG
47/A.  § A  hivatásos állománynak a  Becsületbíróság tagjaként eljárni jogosult tagjairól a  nevet, a  rendfokozatot, 
a szolgálati helyet és a szolgálati beosztást rögzítő névjegyzéket
a) az Országos Rendőr-főkapitányságon,
b) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon,
c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán,
d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, valamint
e) az Alkotmányvédelmi Hivatalnál
oly módon kell vezetni, hogy a  Tv. 227.  § (1)  bekezdésében rögzített feltételek az  a)–e)  pontban meghatározott 
szerveknél vezetett névjegyzékek mindegyikére önállóan teljesüljenek.
47/B. § (1) A névjegyzékre vételre a hivatásos állomány tagjának
a) önkéntes jelentkezése, vagy
b) – a hivatásos állomány tagjának beleegyezése esetén – az állományilletékes parancsnok általi jelölése
alapján kerülhet sor.
(2) A hivatásos állomány más szervnél szolgálatot teljesítő tagja annak a szervnek a névjegyzékére történő felvételre 
jelentkezhet vagy jelölhető, ahonnan őt szolgálatteljesítésre vezényelték vagy átrendelték.
(3) A  névjegyzékre történő felvételre az  állományilletékes parancsnoknál benyújtott jelentkezési lappal lehet 
jelentkezni. Az állományilletékes parancsnok a jelentkezési lapot az írásba foglalt indokolt véleményével kiegészítve 
– a kérelem beérkezését követő három napon belül – az országos parancsnokhoz terjeszti fel.
(4) Ha az állományilletékes parancsnok tesz javaslatot a jelölésre, a jelentkezési laphoz és az írásba foglalt indokolt 
véleményéhez a javasolt személynek a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatát is csatolni kell.
(5) A Becsületbíróság munkájában történő közreműködésre való méltatlanság miatt a névjegyzékre nem vehető fel 
az a személy, aki
a) ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy méltatlansági eljárás folyik, vagy
b) büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban jogerősen kiszabott büntetés, illetve fegyelmi eljárásban 
kiszabott fenyítés hatálya alatt áll.
47/C.  § (1) A  névjegyzékre kerülőket az  országos parancsnok választja ki. A  névjegyzékre felvehető hivatásos 
állományúak számát – a Tv. 227. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az országos parancsnok határozza 
meg és teszi közzé.
(2) A névjegyzékre felvett tagok megbízatása – e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában – öt évre szól, amely 
megbízatásról az  országos parancsnok megbízólevelet állít ki. A  megbízatás lejártakor az  adott év december 
havának harmincegyedik napjáig végre kell hajtani az új tagok kiválasztását.
(3) A hivatásos állomány tagját a névjegyzékből törölni kell
a) kérelmére,
b) megbízatásának lejártakor,
c) abban az esetben, ha személyét érintően a névjegyzékre vétel bármely feltétele megszűnt, vagy
d) abban az  esetben, ha vele szemben a  47/B.  § (5)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, a  Becsületbíróság 
munkájában történő közreműködésre való méltatlanságot megalapozó körülmény merül fel.
(4) A  névjegyzékből történő törlésre okot adó körülményről a  névjegyzéket vezető országos parancsnokot 
a szolgálati út betartásával írásban tájékoztatni kell.
(5) Az  országos parancsnok a  névjegyzéket folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén a  névjegyzékből 
törölt tagok helyett újabb tagokat vesz fel.
(6) A névjegyzéket vezető országos parancsnok
a) a  névjegyzéket a  rendvédelmi szervnél üzemeltetett intranetes portálon közzéteszi vagy egyéb módon 
gondoskodik az állomány részére történő nyilvánossá tételéről, valamint
b) a névjegyzékről, illetve az abban történt változásról tájékoztatja a Magyar Rendvédelmi Kar elnökét.
(7) A  névjegyzéket vezető országos parancsnok a  Becsületbíróság működési feltételeit a  Becsületbíróság 
összehívását kezdeményező személy állományilletékes parancsnoka útján biztosítja.”
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2. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet 47/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  névjegyzéket vezető országos parancsnok a  Becsületbíróság működési feltételeit a  Becsületbíróság 
összehívását kezdeményező személy (a 47/D–47/G. § alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) állományilletékes 
parancsnoka útján biztosítja.”

3. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet III/A. Része a következő 47/D–47/H. §-sal egészül ki:
„47/D. § (1) A Becsületbíróság összehívását a kérelmező a szolgálati út betartásával előterjesztett írásbeli kérelmével 
(a 47/D–47/H. § alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) kezdeményezheti.
(2) Szabályszerű kezdeményezés esetén a sérelmezett döntést hozó elöljáró köteles összehívni a Becsületbíróságot. 
A  Becsületbíróság összeállítása során a  Tv. 227.  § (4)  bekezdése alkalmazása szempontjából a  címzetes 
rendfokozatot viselő esetén a  címzetes rendfokozatot kell figyelembe venni. A  kezdeményezés nem szabályszerű 
volta esetén e körülményről a sérelmezett döntést hozó elöljáró a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.
(3) A Becsületbíróság elnöke és tagjai a tevékenységük időtartamára
a) mentesülnek a másirányú szolgálati kötelezettségük teljesítése alól, valamint
b) – a  Tv. 169.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak szerint – jogosultak az  utazási és a  szállásköltségeik 
megtérítésére.
47/E. § (1) A sérelmezett döntést hozó elöljáró a szabályszerűen előterjesztett kérelem megérkezését követő három 
munkanapon belül kijelöli a  névjegyzékből a  Becsületbíróság tagjait és a  Becsületbíróság elnökének kijelölése 
céljából megkeresi a  Magyar Rendvédelmi Kar Elnökségét. A  megkeresésnek tartalmaznia kell a  kérelmező 
nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és szolgálati beosztását, azt, hogy milyen ügyben kérte a  Becsületbíróság 
összehívását, valamint a Becsületbíróság sérelmezett döntést hozó elöljáró által kijelölt két tagjának nevét, szolgálati 
helyét és szolgálati beosztását.
(2) A  Magyar Rendvédelmi Kar Elnöksége – a Tv. 227.  § (3)  bekezdésében meghatározott módon – a  megkeresés 
megérkezését követő tíz napon belül kijelöli a Becsületbíróság elnökét, és erről írásban tájékoztatja a megkeresőt, 
aki haladéktalanul felterjeszti az országos parancsnokhoz a Becsületbíróság kijelölt elnökének és tagjainak nevét és 
szolgálati beosztását. A felterjesztés alapján az országos parancsnok az adott ügyre szóló eseti megbízólevelet ad ki.
(3) Nem jelölhető ki a  Becsületbíróság elnökének vagy tagjának olyan személy, akivel szemben a  47/B.  § 
(5) bekezdés a) pontjában meghatározott körülmény áll fenn.
(4) Ha az  országos parancsnok az  eseti megbízólevél kiadásának törvényi akadályát észleli, erre írásban felhívja 
a  jelölő figyelmét, egyéb esetben az  általa kiállított eseti megbízólevelet megküldi a  Becsületbíróság elnökének 
és tagjainak. Az  országos parancsnok ezzel egyidejűleg – írásban – a  sérelmezett döntést hozó elöljáróval és 
a kérelmezővel is közli a döntését. Ha kifogás előterjesztésére kerül sor és ennek következtében a Becsületbíróság 
elnökének vagy tagjának új személyt jelölnek, az országos parancsnok a korábbi eseti megbízólevelet visszavonja, 
és helyette újat állít ki. A megbízatásról – írásban – a megbízottat, valamint azokat kell értesíteni, akik a megbízatás 
ellen kifogással élhetnek.
(5) A Becsületbíróság elnöke, illetve tagja elleni kifogást – az eseti megbízásról szóló értesítés kézhezvételét követő 
három munkanapon belül – a jelölő személynél kell előterjeszteni.
47/F. § (1) A Becsületbíróság munkáját a Becsületbíróság elnöke hangolja össze és szervezi meg. Ennek keretében 
az eseti megbízólevél kézhezvételét követően haladéktalanul beszerzi az ügy iratait és a döntéshez szükséges egyéb 
iratokat, amelyeket az alakuló ülésen ismertet a Becsületbíróság tagjaival.
(2) Az  alakuló ülést az  ügy iratainak kézhezvételét követő öt munkanapon belül össze kell hívni, amelyen 
a Becsületbíróság tagjain kívül csak a Becsületbíróság elnöke által jóváhagyott jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
(3) Ha a Becsületbíróság elnöke vagy tagja ellen kifogást terjesztettek elő, annak elbírálásáig az alakuló ülést nem 
lehet megtartani.
(4) A  Becsületbíróság tanácskozásain és eljárási cselekményein mindhárom tagnak együttesen jelen kell lennie, 
akik megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni. Az  alakuló ülésről, továbbá valamennyi eljárási cselekményről 
és tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet – lezárását követően – a Becsületbíróság elnöke aláírásával 
hitelesít.
(5) A  Becsületbíróság által foganatosított meghallgatásokon – a  Becsületbíróság elnökén és tagjain, valamint 
a  jegyzőkönyvvezetőn kívül – csak a  meghallgatni kívánt személy és – a  kérelmező meghallgatása során  – 
a kérelmező jogi képviselője lehet jelen.
(6) A meghallgatás időpontjáról történő értesítésre a Tv. 203. §-ának szabályait kell alkalmazni.
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(7) A  Becsületbíróság a  meghallgatásokat a  kérelmező állományilletékes parancsnoka szervezeti egységének 
székhelyén folytatja le.
47/G. § (1) A Becsületbíróság zárt ülésen, szavazattöbbséggel hozza meg döntését. A Becsületbíróság mindhárom 
tagja azonos értékű szavazati joggal rendelkezik. Az  ügyintézési határidőbe nem számít bele az  az időtartam, 
amikor a Becsületbíróság elnöke vagy tagja betegsége, vagy a kijelölésének időpontjában előre nem látható egyéb 
ok folytán nem tudja ellátni a megbízatását. A Becsületbíróság elnökének vagy tagjának tizenöt napot meghaladó 
tartamú akadályoztatása esetén helyette az  általános szabályok szerint új elnököt, illetve tagot kell kijelölni, 
amelynek időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.
(2) A Becsületbíróság a döntését határozatba foglalja. A határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló 
tényeket és körülményeket, a  Becsületbíróság ügyben hozott döntését, a  jogorvoslati lehetőségre való felhívást, 
valamint a  döntés rövid indokolását. A  határozatot a  Becsületbíróság mindhárom tagja aláírja. A  határozatot 
a  kérelmezőnek és a  képviseletében eljáró személynek, valamint a  sérelmezett döntést hozó elöljárónak kell 
kézbesíteni. A kézbesítésre a 32. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A kérelmező és a képviseletében eljáró személy a Becsületbíróság eljárása során keletkezett iratokba betekinthet, 
azokról feljegyzést készíthet és jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az  iratokról – térítésmentesen  – 
másolatot kérhet. Az eljárás során keletkező iratokat az alapeljárás ügyszámára kell iktatni és az eljárás befejezését 
követően az alapügy irataihoz kell csatolni.
47/H. § A 47/A–47/G. § alkalmazásában sérelmezett döntést hozó elöljáró az az elöljáró, aki a hivatásos állományú 
szolgálati panaszával, illetve a  fegyelmi ügyben előterjesztett panaszával támadott érdemi határozatában vagy 
állományparancsában a Hszt. 225. § (1) bekezdésében meghatározott okból a szolgálati viszony megszüntetéséről 
rendelkezett.”

4. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:
„50.  § A  névjegyzékre vételre történő jelentkezés, illetve jelölés határideje első ízben 2015. december 20. napja. 
Az  országos parancsnok a  névjegyzéket 2015. december 30. napjáig összeállítja és a  47/C.  § (6)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott módon közzéteszi.”

5. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a) 8. § (2) bekezdésében és 15. § (4) bekezdésében az „f )–h)” szövegrész helyébe az „f )–g)”, valamint
b) 33. § (4) bekezdésben a „3” szövegrész helyébe az „5”
szöveg lép.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási 
szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) 
BM rendelet módosítása

6. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének 
ajánlott elemeiről, az  ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a  minősítés rendjéről és 
a  szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 17.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  országos parancsnok a  tárgyévet követő év január havának tízedik napjáig összeállítja és rendelkezésre 
bocsátja a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok méréséhez szükséges adatokat.”

7. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének 
ajánlott elemeiről, az  ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a  minősítés rendjéről és 
a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
a) 10. §-ában a „február 28-áig” szövegrész helyébe a „március 15-ig”,
b) 14.  § (1)  bekezdésében a  „tárgyévet megelőző év december 31-ig” szövegrész helyébe a  „tárgyév 

február 15-ig”,
c) 14. § (2) bekezdésében a „január 8-ig” szövegrész helyébe a „február 28-ig”,
d) 14. § (3) bekezdésében a „január” szövegrész helyébe a „március”,
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e) 17. § (2) bekezdésében a „december 8-ig” szövegrész helyébe az „a tárgyévet követő év január 20-ig”,
f ) 17.  § (3)  bekezdésében a  „december 15-ig” szövegrész helyébe az  „a tárgyévet követő év január 31-ig”, 

valamint
g) 17. § (4) bekezdésében a „december 31-ig” szövegrész helyébe az „a tárgyévet követő év február 15-ig”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § 2016. január 2-án lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1953/2015. (XII. 16.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
1  731  972 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási kötelezettséggel a  Magyarország 2015.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelések jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1953/2015. (XII. 16.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

355851 1 Tőkeemelések
K6 Beruházások 1 731 972

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 731 972

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 731 972 1 731 972
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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