
 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 46. szám

 A  M A G YA R  K Ö Z L Ö N Y  M E L L É K L E T E
 2015. szeptember 14., hétfő

 Tartalomjegyzék

I. Utasítások

24/2015. (IX. 14.) BM utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás eljárási rendjéről,  
valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás megállapításai elleni jogorvoslat esetén követendő 
eljárásról 5426

25/2015. (IX. 14.) BM–HM együttes utasítás a Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő 
közreműködése rendjéről 5429

III. Személyügyi közlemények

A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2015. évi díjazottjai 5432

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 5432

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei 5433

IV. Egyéb közlemények

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2015. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról 5435



5426	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2015.	évi	46.	szám	

I. Utasítások

A belügyminiszter 24/2015. (IX. 14.) BM utasítása  
a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás eljárási rendjéről,  
valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás megállapításai elleni jogorvoslat esetén 
követendő eljárásról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 38. §-ában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi utasítást 
adom ki:

 1. Az utasítás hatálya kiterjed az Alkotmányvédelmi Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra (a továbbiakban 
együtt: szolgálat) és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
által vezetett minisztériumnak a nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős államtitkárságára (a továbbiakban: 
Államtitkárság).

1. A kezdeményezés jogszerűségének vizsgálata

 2. A nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező levél beérkezését követően a szolgálat megvizsgálja
a) a kezdeményező jogosultságát,
b) az érintett személynek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 

74. § i) pontja szerinti jogállását,
c) a nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező levélben és a biztonsági kérdőívben feltüntetett személyi 

adatok azonosságát,
d) az érintett személynek a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához történő hozzájárulását,
e) a kezdeményezés jogszerűségét és
f ) a szolgálat hatáskörét a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására.

 3. A felülvizsgálati eljárást kezdeményező levél beérkezését követően a szolgálat megvizsgálja
a) a kezdeményező jogosultságát,
b) az érintett személynek az Nbtv. 74. § i) pontja szerinti jogállását,
c) a felülvizsgálati eljárást kezdeményező levélben, valamint ha az érintett személy biztonsági kérdőívet töltött ki, 

a biztonsági kérdőívben feltüntetett személyi adatok azonosságát,
d) a kezdeményezés jogszerűségét és
e) a szolgálat hatáskörét a felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 

 4. A kezdeményező jogosultságát meg kell állapítani, amennyiben a kezdeményező jogszabályon alapuló 
kezdeményezési jogát írásban a szervnél vezetői megbízással rendelkező személyre átruházta, és az átruházásról 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés vagy a felülvizsgálati eljárás (a továbbiakban együtt: ellenőrzés) lefolytatására jogosult 
szolgálatot előzetesen írásban tájékoztatta.

 5. Ha a 2. vagy 3. pontban foglalt vizsgálat alapján az ellenőrzés nem rendelhető el, a szolgálat az iratokat a kezdeményező 
részére a szükséges intézkedések, hiánypótlás megtétele érdekében visszaküldi, vagy tájékoztatja a kezdeményezőt, 
hogy az ellenőrzés jogszabályi feltételek hiányában nem rendelhető el. 
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2. Az ellenőrzés végrehajtása

 6. Az ellenőrzés a kérdőívben megadott, illetve az ellenőrzés során feltárt adatok valóságának vizsgálatára és értékelésére, 
valamint egyéb kockázati tényezők felderítésére terjed ki.

 7. Az eljáró szolgálat valamely tény vagy körülmény kockázati tényezőnek minősítése tekintetében mérlegelési joggal 
rendelkezik.

3. Az ellenőrzés párhuzamos kezdeményezése, illetve megindítása

 8. A szolgálatok ellenőrzési hatáskörével összefüggésben felmerülő vitás esetekben az ellenőrzést lefolytató szolgálat 
kijelöléséről a miniszter határoz. Az eljáró szolgálat miniszteri kijelölésének időtartama az ellenőrzés határidejébe 
nem számít bele. A miniszter a döntéséről az Államtitkárság útján értesíti a szolgálatokat. Az ellenőrzés lefolytatására 
kijelölt szolgálat eljárási jogosultságáról írásban tájékoztatja a kezdeményezőt.

 9. Ha az ellenőrzés kezdeményezésére az Nbtv. 74. § i) pont ip) alpontja alapján (közreműködő) kerül sor, és az ellenőrzés 
alá eső személlyel szemben több ellenőrzést is kezdeményeztek, a szolgálat azon kezdeményezés alapján jár el, amely 
korábban indult. 

 10. Ha a későbbi kezdeményezés beérkezésekor az ellenőrzés alapján szakvélemény kiadására még nem került sor, és az 
ellenőrzést nem szüntették meg, a szolgálat az ellenőrzés befejezésekor a szakvéleményt mindegyik kezdeményezőnek 
megküldi.

4. Összeférhetetlenség

 11. A miniszter irányítása alatt álló másik szolgálat folytatja le
a) a szolgálat főigazgatójának,
b) a szolgálat főigazgató-helyettesének,
c) az ellenőrzés lefolytatására feladatköre alapján jogosult szervezeti egység vezetőjének, valamint e szervezeti 

egység állománya tagjának, továbbá
d) az a)–c) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának
ellenőrzését.

 12. A 11. ponton kívül, összeférhetetlenség felmerülése esetén az ellenőrzést lefolytató szolgálat kijelölésére 
az Államtitkárság tesz javaslatot. A miniszteri döntés és kiadmányozás után az iratokat a miniszter az Államtitkárság 
útján a kijelölt szolgálathoz továbbítja.

5. Az ellenőrzés befejezését követő eljárás

 13. Az ellenőrzés befejezése után az eljáró szolgálat által kiadott szakvélemény – az Nbtv.-ben meghatározottakon túl – 
tartalmazza mindazon tényeket és körülményeket, amelyek a kockázati tényezők meglétét alátámasztják.

 14. Biztonsági kockázati tényezőként csak olyan adatok tüntethetőek fel, amelyek megalapozottak, objektívek és 
tényekkel alátámasztottak.

 15. A szakvélemény nem tartalmazhat olyan adatot, amely a nemzetbiztonsági szolgálatok vagy más, erre feljogosított 
szervezet titkos információgyűjtő, illetve titkos adatszerző tevékenységének dekonspirálódásához vezethet.

 16. A szakvélemény két – a szolgálat munkatársai, a szolgálatnál felvételre jelölt, valamint a szolgálatokkal közreműködő 
személy esetében egy, párhuzamosság esetén az érintett szolgálatok számának megfelelő számú – példányban 
készül.

6. Eljárás az alapvető jogok biztosának a felülvizsgálati eljárással kapcsolatos jogkörével összefüggésben

 17. Az alapvető jogok biztosának az Nbtv. 72/C. § (6) bekezdés szerinti eljárása esetén a miniszter az Államtitkárság útján 
8 napon belül tájékoztatja a felülvizsgálati eljárást lefolytató szolgálatot az alapvető jogok biztosának megállapításairól 
és ajánlásáról.
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 18. Az eljáró szolgálat főigazgatója az értesítés megérkezésétől számított 15 napon belül az alapvető jogok biztosának 
ajánlásában megfogalmazottak szerint megtett intézkedéseiről, egyet nem értése esetén az álláspontjáról 
az Államtitkárság útján írásban tájékoztatja a minisztert.

 19. A miniszter az érintett szolgálat főigazgatója írásbeli tájékoztatójában foglaltakról, valamint azzal kapcsolatos 
álláspontjáról írásban tájékoztatja az alapvető jogok biztosát.

7. Adatkezelés

 20. Az ellenőrzés során keletkezett adatokat a szolgálat az ellenőrzést lefolytató szervezeti egysége adattárában, az egyéb 
műveleti adatoktól elkülönítetten kezeli a szolgálat főigazgatója által kiadott utasítás szerint. 

8. Jogorvoslat az ellenőrzés megállapításai ellen

 21. Amennyiben a panaszos beadványát az Államtitkárságnál vagy az eljáró szolgálatnál szóban teszi meg, arról 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 22. Ha a beadvány közvetlenül a miniszterhez érkezett, az Államtitkárság azt elbírálás céljából az eljáró szolgálat részére 
haladéktalanul megküldi. Az Nbtv. 72/D. § (4) bekezdésében foglalt határidőt ez esetben a beadványnak a szolgálathoz 
történő megérkezésétől kell számítani.

 23. A szolgálat főigazgatója a szakvéleménnyel kapcsolatos panasz benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatja az ellenőrzés 
kezdeményezőjét.

 24. Az Államtitkárság az Nbtv. 72/D. § (4) bekezdése alapján felterjesztett panaszt és a csatolt dokumentumokat 
a beérkezését követően kivizsgálja.

 25. Az ellenőrzéssel kapcsolatos panaszok kivizsgálása során kizárólag a lefolytatott ellenőrzés keretében, annak 
időtartama alatt beszerzett és kellően dokumentált adatok vehetők figyelembe.

 26. Az Államtitkárság a jogorvoslati eljárás során
a) megvizsgálja, hogy a szakvéleményben foglalt adatok kellően alátámasztottak, illetve dokumentáltak-e,
b) vizsgálja a megállapított tények és a szakvéleményben foglaltak összefüggését,
c) összeveti és értékeli a beadványban foglalt állításokat és az ellenőrzés által feltárt adatokat, valamint szükség 

esetén
d) az eljáró szolgálattól a főigazgató útján további felvilágosítást kér.

 27. Az Államtitkárság a lefolytatott vizsgálat megállapításairól és eredményéről feljegyzést készít, amely tartalmazza 
a miniszter döntésére vonatkozó javaslatot is. A feljegyzést – legkésőbb a panasz kivizsgálására rendelkezésre álló 
határidő lejártát megelőző 5. napig – a panasszal, az érintett szolgálat véleményével és az ellenőrzés irataival együtt 
a miniszterhez döntésre felterjeszti.

 28. A miniszter a panasz alapján hozott döntéséről az Államtitkárság útján írásban, a panaszost értesítő levél egy másolati 
példányának megküldésével 8 napon belül tájékoztatja az eljáró szolgálatot, egyben visszaküldi az ellenőrzés 
iratanyagát az eljáró szolgálat számára.

 29. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Nbtv. 19/A. § (2) bekezdés szerint hozott döntéséről a miniszter 
az ellenőrzés iratanyagainak visszaküldésével írásban tájékoztatja az érintett szolgálatot.

9. Záró rendelkezések

 30. A szolgálat főigazgatója az ellenőrzés lefolytatásának részletes szabályait a hatálybalépést követő 30 napon belül 
utasításban állapítja meg.

 31. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 32. Hatályát veszti a nemzetbiztonsági ellenőrzés eljárási rendjéről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés megállapításai elleni 

jogorvoslat esetén követendő eljárásról szóló 28/2013. (XII. 5.) BM utasítás.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter 25/2015. (IX. 14.) BM–HM együttes utasítása  
a Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködése rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörünkben eljárva, 
a  honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, a Magyar 
Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködése rendjének szabályozása érdekében a következő 
utasítást adjuk ki:

1. Az utasítás hatálya

1. § (1) Ezen utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek (a továbbiakban: rendőrség) 
és a Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok Magyar Honvédség közreműködése mellett történő ellátásában 
részt vevő állományára terjed ki. 

 (2) A hatálya alá tartozó szervek, illetve személyek feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági jogosítványokat, valamint 
szolgálati feladatokat a rendőrségi feladatoknak a Magyar Honvédség közreműködése mellett történő ellátása során 
az ezen utasításban meghatározott módon kell gyakorolni, illetve végrehajtani.

 (3) Ezen utasítás – a (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem érinti a hatálya alá tartozó szervek, illetve 
személyek feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági jogosítványok gyakorlásának jogszabályban meghatározott 
rendjét.

2. A Magyar Honvédség rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködésének alapvető szabályai

2. § (1) Az országos rendőrfőkapitány és a Honvéd Vezérkar főnöke – a Honvédelmi Minisztérium képviseletében – a jelen 
utasítás hatálybalépését követően haladéktalanul külön együttműködési megállapodást köt, amelynek tárgya 
a  Magyar Honvédségnek és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az Alaptörvény, 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.), valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Rtv.) által meghatározott keretek között történő kölcsönös együttműködése a Magyarország államhatárának védelme, 
az államhatár rendjének védelme érdekében szükséges rendőrségi és honvédségi feladatok végrehajtásának 
támogatása érdekében, illetve a tömeges bevándorlás következtében kialakult helyzetben esetlegesen szükségessé 
váló humanitárius tevékenység, valamint a katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok végzésében. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükséges 
feladatok koordinált végrehajtására, valamint az arra való felkészülésre is kiterjed. 

3. §  A Magyar Honvédség – külön megállapodás alapján, a rendőrség előzetesen jelzett ilyen irányú igénye esetén – 
élelmezési ellátást biztosít a tömeges bevándorlással összefüggő feladatok végrehajtásában részt vevő, 
a belügyminiszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek állománya és a közfoglalkoztatottak részére. 

3. A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején történő  
közreműködése során alkalmazandó különös intézkedési rend szabályai

4. § (1) A rendőrség hivatásos állományú tagja (a továbbiakban: rendőr) a jogszabályban meghatározott feladatok 
összehangolt ellátása érdekében – saját feladatkörében eljárva, kizárólag a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti 
közreműködés során felmerülő közös szolgálati feladatok ellátásával összefüggésben – a Hvt. 54/D. § (1) bekezdésében 
meghatározott intézkedések foganatosítására kérheti fel a Magyar Honvédség jelen utasítás hatálya alá tartozó 
tagjának (a továbbiakban: honvéd) jelen lévő közvetlen elöljáróját vagy ennek hiányában a honvédot.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti felkérés teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a felkérésben megjelölt 
intézkedés 
a) foganatosítása jogszabályba ütközne, vagy
b) jogszerű és szakszerű foganatosítása a felkérés végrehajtására kijelölt honvédtől nem várható el, vagy az adott 

körülmények között egyébként nem lehetséges.
 (3) A (2) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti körülmény fennálltára a felkérő személyt figyelmeztetni kell. 

5. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti felkérés teljesítése érdekében szükséges szolgálati feladatokat és intézkedéseket a rájuk 
irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a felkérésben foglaltak szerint kell végrehajtani, illetve foganatosítani.

 (2) Az intézkedés foganatosítása során – az ott meghatározottak szerint – a foganatosító személy tekintetében irányadó 
jogszabályokban meghatározott kényszerítő eszközök alkalmazhatók.

4. A rendőr és a honvéd együttes részvétele mellett ellátandó őr- vagy járőrszolgálat különös szabályai

6. §  Az őr- vagy járőrszolgálatnak a rendőr és a honvéd együttes részvétele mellett történő ellátása során (a továbbiakban: 
a közös szolgálat) annak vezetője a rendőr (a továbbiakban: járőrvezető).

7. §  A járőrvezető 
a) felelős

aa) a meghatározott feladatok teljesítéséért, a kapott parancsok, utasítások végrehajtásáért,
ab) az Rtv. szerinti intézkedések és kényszerítő eszközök foganatosításának, illetve alkalmazásának 

jogszerűségéért, szakszerűségéért és arányosságáért,
ac) a jogszerű intézkedések végrehajtására való felkészülésért, a megkezdett intézkedések jogszerű 

és szakszerű befejezéséért,
ad) az intézkedésbiztonsággal összefüggő követelmények és az intézkedéstaktikai előírások 

megtartásáért,
ae) a részére kiadott szolgálati okmányok szabályos vezetéséért, a jelentések, feljelentések elkészítéséért,
af ) a szolgálati segédletek, az anyagi és technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért,
ag) a folyamatos hírösszeköttetés fenntartásáért, továbbá
ah) a hírösszeköttetésre vonatkozó alkalmazási szabályok megtartásáért,

b) meghatározza a közös szolgálat során ellátandó feladatokat,
c) összehangolja a járőrtárs(ak) tevékenységét, a részükre meghatározott feladatok végrehajtását,
d) a törvényi feltételek fennállása esetén önállóan, illetve a részére adott elöljárói utasítás szerint intézkedést 

kezdeményez,
e) a járőrkörzet vagy járőrútvonal elhagyását kezdeményezi, ha a parancsnok vagy az ügyeletes értesítésére nincs 

mód és állampolgári felkérés, illetőleg saját észlelés alapján rendőri intézkedés válik szükségessé,
f ) jogosult a foganatosított intézkedések során döntéseket hozni, valamint
g) szükség esetén meghatározhatja az alkalmazandó kényszerítő eszközök körét.

8. § (1) A közös szolgálat járőrszolgálatként történő ellátása során az intézkedéseket elsősorban a járőrvezetőnek kell 
kezdeményeznie.

 (2) Ha az intézkedésre okot adó eseményt vagy körülményt a járőrtárs észleli, intézkedést önállóan csak akkor 
kezdeményezhet, ha a járőrvezetővel nincs közvetlenül kapcsolatban, vagy azonnali intézkedési kötelezettsége áll 
fenn. 

9. § (1) Az intézkedést elsősorban a járőrvezetőnek kell foganatosítania a járőrtárs közvetlen módon történő biztosítása 
mellett. 

 (2) Az intézkedést biztosító járőrtársnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a közvetlen környezetét és az intézkedés 
alá vont személyt, készen kell állnia az intézkedés alá vont személy esetleges menekülésének megakadályozására 
vagy az esetleges támadás elhárítására. 
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5. A tranzitzóna őrzés-védelmére vonatkozó különös szabályok

10. §  A tranzitzóna őrzés-védelmét a rendőrség, illetve a Magyar Honvédség önálló, teljes körűen intézkedésre jogosult 
állományával kell ellátni.

11. §  A tranzitzóna őrzés-védelmére irányuló őrszolgálati feladat ellátásának rendjére a 4. alcím rendelkezései megfelelően 
irányadók.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. §, valamint a 6–11. § az egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges 

bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló, az Országgyűléshez T/5985. irományszámon benyújtott 
törvényjavaslat törvényként való hatálybalépésének napján lép hatályba.

 Dr. Pintér Sándor s. k., Dr. Simicskó István s. k.,
 belügyminiszter honvédelmi miniszter
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III. Személyügyi közlemények

A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2015. évi díjazottjai

A Külhoni Magyarságért Díj alapításáról szóló 3/2011. (XII. 30.) ME rendelet alapján augusztus 20-a, nemzeti és állami 
ünnep alkalmával 2015. évben Külhoni Magyarságért Díjban részesült:

Gaudeamus Alapítvány, Segesvár (Románia)
Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva (Románia)
Miholcsa József (Románia)
Dunaág Néptáncműhely (Szlovákia)
KOR-ZÁR verséneklő együttes (Szlovákia)
Sturcz József Amatőr Színjátszó Csoport, Bácskertes (Szerbia)
„Pro Agricultura Carpatica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány (Ukrajna)
Eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes (Ukrajna)
dr. Tóth Miklós István (Hollandia)
Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Egyházközség és Magyar Iskola (Kanada)

  Potápi Árpád János s. k.,
  nemzetpolitikáért felelős államtitkár

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2015. augusztus 1–31. között

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítések száma: 19 fő

1. Beregnyei Beáta 11. Hodosi László

2. Csányi Réka 12. Kisfalvi Zita

3. Dági Edina 13. Korinek Lívia

4. Dobos Rita 14. Kovács Judit

5. dr. Bodor Viktória 15. Laczkó Anita

6. dr. Budai Henrietta 16. Létai András

7. dr. Keresztesi Ágnes 17. Nagy Emese

8. dr. Varga Kitti 18. Sütő Enikő

9. Erdei Nikolett 19. Szilágyi Pál Róbert

10. Hangay-Tímár Boglárka
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Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetések száma: 17 fő

1. Balla Zsuzsanna Eszter 10. Hudecz Bálint

2. Császár Csabáné 11. Jónás Ádám

3. Domokos Bernadett 12. Kiss Henrietta Dóra

4. dr. Dienes Renáta 13. Kupás Dzsenifer Andrea

5. dr. Erdei Noémi 14. Müller Éva

6. dr. Gulácsy-Tóth Tamás 15. Rujákné Zimonyi Krisztina

7. dr. Szabóné Csalló Andrea Eszter 16. Szecskó Petra

8. Farkas Gabriella 17. Zsiborás Zsófia

9. Hausenblasz Dóra

Vezetői munkakörbe történő kinevezés: 3 fő

1. dr. Butsy Krisztina főosztályvezető-helyettes

2. dr. Madarász Hedvig főosztályvezető

3. Gálffy Kolos osztályvezető

Vezetői munkakör visszavonása: 4 fő

1. Bertáné Göntér Anna Krisztina osztályvezető

2. dr. Butsy Krisztina osztályvezető

3. dr. Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes

4. Gálffy Kolos főosztályvezető

A Földművelésügyi Minisztérium 2015. július hónapra vonatkozó személyügyi hírei

I. Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

1. dr. Aszalós Enikő Klára

2. dr. Bézi-Farkas Barbara

3. Domina Norbert József

4. dr. Fejes Ágnes

5. Forgács Tünde Márta

6. Hajós Andrea

7. Kelner Viktória

8. Kollár Zsuzsanna Friderika

9. Magyar Anett

10. dr. Ponikfor-Gazda Gergely

11. Poór Csaba

12. dr. Somogyvári Gábor
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II. Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése/megszüntetése

1. Bakos Veronika

2. Bánfi Szabolcs

3. Brunáczky Attiláné

4. dr. Dolányi Kitti

5. Drabik Anna Ágnes

6. Egriné Szijártó Margit

7. Irsáné Horváth Gabriella

8. dr. Kiss Gábor

9. Koháryné dr. Hartmann Zsófia

10. Kovács Erzsébet

11. Lengyel Balázs

12. dr. Makai Martina

13. dr. Nagy Nikoletta Zsuzsa

14. Németh Ágnes

15. Palotay Pálma

16. Portik Ágnes

17. dr. Tunyogi András Márton

18. dr. Veres Katalin

III. Közigazgatási (fő)tanácsadói cím adományozása 

1. dr. Bagi András Levente szakmai főtanácsadói címet kapott

2. Pásztor Balázs közigazgatási tanácsadói címet kapott

3. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadói címet kapott

4. Csörgits Gábor közigazgatási főtanácsadói címet kapott

IV. Vezetői kinevezés, kinevezésmódosítás

1. Antal Andrea főosztályvezető-helyettesi kinevezést kapott
2. Füsi Erzsébet titkárságvezetői kinevezést kapott
3. Károlyné Zdenkó Ildikó főosztályvezető-helyettesi kinevezése megszűnt



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2015.	évi	46.	szám	 5435

IV. Egyéb közlemények

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye  
a 2015. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. 

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 359 Ft/l

Gázolaj 351 Ft/l

Keverék 394 Ft/l

LPG autógáz 224 Ft/l

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

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