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Kormányrendeletek

A Kormány 220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3–4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kincstár a Nemzeti Földügyi Központra átruházhatja a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
(a továbbiakban: MePAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével
összefüggő alábbi feladatokat:
a) a MePAR időszakonkénti, programszerű felújítása;
b) változásvezetési bejelentések vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban;
c) a területalapú támogatási kérelmek mezőgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenőrzése;
d) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala.
(2) A Nemzeti Földügyi Központ az (1) bekezdés szerint rá átruházott feladatok ellátásába bevonhatja a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.”
2. §

(1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására
a földügyért felelős minisztert, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot, valamint a Nemzeti Földügyi Központot jelöli ki. A (2) bekezdésben és a 38. §-ban
meghatározott hatósági hatásköröket a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, a (3) bekezdésben meghatározott hatósági hatáskört a földügyért felelős miniszter által
vezetett minisztérium, a (4) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Nemzeti Földügyi Központ gyakorolja.”
(2) A Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel)
„m) közreműködik a Nemzeti Földügyi Központ (4) bekezdés szerinti feladatainak ellátásában,”
(3) A Korm. rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Földügyi Központ – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közreműködésével – országos illetékességgel
a) ellátja az agrár-szakigazgatás területalapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós, a kifizető
ügynökség által átruházott feladatok végrehajtását,
b) eljár a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, változásvezetésével és
adatszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban,
c) ellátja a szőlőültetvények azonosítását, az ágazati támogatások kifizetése, valamint a bor eredetvédelme
térképi ellenőrzésének alapját szolgáló rendszer adatbázisainak előállítását, változásvezetését és a közzétételével
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat.”
(4) Hatályát veszti a Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés n) és o) pontja.
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3. §		
A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az NFK földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai feladatai:
a) a Magyarország területére vonatkozó, a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó feladatok
elvégzéséhez szükséges térképészeti és távérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása;
b) az agrár-szakigazgatás területalapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós feladatok
végrehajtását szolgáló egységes földterület-nyilvántartási rendszer üzemeltetése, működtetése, karbantartása,
fejlesztése, a távérzékelt adatok használatát támogató speciális, direkt terepi adatgyűjtési és kiértékelési feladatok
ellátása, a támogatások távérzékeléses ellenőrzésének módszertani fejlesztése, meghatározott rendszerességgel
a kijelölt mintaterületen és kiválasztott kérelmeken a területalapú agrártámogatások távérzékeléses ellenőrzése,
a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) üzemeltetése;
c) az agrár-szakigazgatáshoz kötődő tematikus információkat tartalmazó térinformatikai adatrendszerek
működtetése;
d) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) üzemeltetése, fejlesztése és az adatbázis
frissítése a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben és végrehajtási
rendeleteiben, az Európai Unió vonatkozó rendeletében és a Bor Eredetvédelmi Tanácsban meghatározott feladatok
alapján;
e) a szőlészeti-borászati ágazatra jutó közösségi támogatások ellenőrzéséhez szükséges tematikus rétegek
kialakítása, frissítése és szabályozott nyilvánosságra hozatala, valamint a tematikus rétegekből származó
eredményadatok és eredménytermékek elkészítése;
f ) az a)–e) pontban foglaltakhoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségből származó feladatok ellátása;
g) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó földmérési, térképészeti és távérzékelési
tudományos kutatási és műszaki fejlesztési feladatok ellátása;
h) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatás támogatása a legkorszerűbb távérzékelési és térinformatikai
megoldásokat integráló funkcionális nyilvántartások vezetésével és alkalmazások működtetésével.”
4. §		
A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában a „2–4. §-ban” szövegrész
helyébe a „2–4/A. §-ban” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet 2019. október 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 11/2019. (IX. 12.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel
megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet hatályon kívül
helyezéséről
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 4., 6. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
a) lekötött kapacitás visszaadása vagy
b) hosszú távú „használd vagy elveszíted” mechanizmus
esetén a szállítási rendszerüzemeltető az újraértékesített kapacitás mértékére köteles a visszaadásban vagy
visszavételben érintett rendszerhasználó számára az eredeti kapacitáslekötésre vonatkozó szállítási kapacitásdíj
időarányos részét visszafizetni, legfeljebb az érintett kapacitás újraértékesítéséből származó szállítási kapacitásdíj
mértékéig.”
2. §		
Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást ajánlhat fel egy adott átadási-átvételi ponton,
ha az adott átadási-átvételi ponton
a) a nem megszakítható szabad kapacitást a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték,
b) a nem megszakítható szabad kapacitást a rendszerhasználók aukciós felárral kötötték le, vagy
c) nem megszakítható kapacitást nem hirdetett meg.
(1a) Az (1) bekezdés alapján a rendszerhasználó a megszakítható szállítási kapacitást a szállítási
rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.”
3. §		
Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben
meghatározott módon – megszakítható kapacitáslekötést vagy – a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk
25. pontja és 32. cikke szerinti – túlnominálást tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja az egyes
kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitás) esetén megegyezik a 13–16. §-ban
meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjjal.
(2) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a szállítási
rendszerüzemeltető a megfizetett szállítási kapacitásdíj után kompenzációt fizet. A kompenzáció mértéke
a) éves, negyedéves, havi és napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra,
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b) az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac)–aad), aaf )–aag), aai)–aan) alpontjai, valamint ac) alpontja szerinti
átadási-átvételi pontokon alkalmazható napon belüli kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett
napokra
az adott napi nem megszakítható kapacitásra vonatkozó díj háromszorosa.
(3) A szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, az 1. § (1) bekezdés r) pontjában
rögzített szerződési időszakban, a 10. §-ban rögzítettek szerint abban az esetben is köteles a megszakítható
kapacitást biztosítani, ha a megszakítható kapacitás megszakítása után fizetett kompenzáció eléri vagy meghaladja
a megszakítható kapacitástermék árának 100%-át.”
4. §		
Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről
szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet hatályon kívül helyezése
5. §		
Hatályát veszti a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről
szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.
7. §		
Nem lép hatályba a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról szóló
5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 11., 13. és 16. §-a, valamint 1. melléklete.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 11/2019. (IX. 12.) MEKH rendelethez
Az R. 5. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Az éven belüli kapacitáslekötés esetében alkalmazandó szorzószámok a szállítási kapacitásdíjak
esetén
I.1. Negyedéves lekötés esetén
A

B

C

Az 1. § (1) bekezdés
1.

Negyedév

a) pont aa) alpont

Az 1. § (1) bekezdés a) pont

(az adott gázév negyedéve első napjának 6:00:00-étől

aab)–aag),

aa) alpont aaa) alpontja

a gázév negyedévét követő negyedév első napjának 5:59:59-éig)

aai)–aao) alpontjai és

esetén

ac) alpontja esetén

2.

Q1 (október–december)

26,75%

42,0%

3.

Q2 (január–március)

26,75%

49,0%

4.

Q3 (április–június)

26,75%

8,0%

5.

Q4 (július–szeptember)

26,75%

8,0%
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I.2. Havi lekötés esetén
A

B

C

Az 1. § (1) bekezdés
Hónap

a) pont aa) alpont

Az 1. § (1) bekezdés a) pont

(az adott naptári hónap első napjának 6:00:00-étől

aab)–aag),

aa) alpont aaa) alpontja

a naptári hónapot követő hónap első napjának 5:59:59-éig)

aai)–aao) alpontjai és

esetén

1.

ac) alpontja esetén

2.

január

9,75%

23,0%

3.

február

9,75%

17,0%

4.

március

9,75%

13,0%

5.

április

9,75%

3,0%

6.

május

9,75%

3,0%

7.

június

9,75%

3,0%

8.

július

9,75%

3,0%

9.

augusztus

9,75%

3,0%

10.

szeptember

9,75%

3,0%

11.

október

9,75%

9,0%

12.

november

9,75%

15,0%

13.

december

9,75%

22,0%

B

C

I.3. Napi lekötés esetén
A

Az 1. § (1) bekezdés
1.

Hónap

a) pont aa) alpont

Az 1. § (1) bekezdés a) pont

(az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől

aab)–aag),

aa) alpont aaa) alpontja

a naptári napot követő nap 5:59:59-éig)

aai)–aao) alpontjai és

esetén

ac) alpontja esetén

2.

január

0,52%

1,23%

3.

február

0,52%

0,91%

4.

március

0,52%

0,69%

5.

április

0,52%

0,16%

6.

május

0,52%

0,16%

7.

június

0,52%

0,16%

8.

július

0,52%

0,16%

9.

augusztus

0,52%

0,16%

10.

szeptember

0,52%

0,16%

11.

október

0,52%

0,48%

12.

november

0,52%

0,80%

13.

december

0,52%

1,17%
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I.4. Napon belüli lekötés esetén
A

B

C

Az 1. § (1) bekezdés
1.

Hónap

a) pont aa) alpont

Az 1. § (1) bekezdés a) pont

(az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől

aab)–aag),

aa) alpont aaa) alpontja

a naptári napot követő nap 5:59:59-éig)

aai)–aao) alpontjai és

esetén

ac) alpontja esetén

2.

január

0,034%

0,08%

3.

február

0,034%

0,06%

4.

március

0,034%

0,05%

5.

április

0,034%

0,01%

6.

május

0,034%

0,01%

7.

június

0,034%

0,01%

8.

július

0,034%

0,01%

9.

augusztus

0,034%

0,01%

10.

szeptember

0,034%

0,01%

11.

október

0,034%

0,03%

12.

november

0,034%

0,05%

13.

december

0,034%

0,08%
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1527/2019. (IX. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról szóló
1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról szóló 1393/2019. (VI. 28.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pontja a következő d)–f ) alponttal egészül ki:
[A Kormány
elrendeli, hogy a következő, az agrárgazdálkodással összefüggő informatikai szakrendszerek és a szakrendszerekhez
tartozó infrastruktúra működtetését a Nemzeti Földügyi Központ lássa el:]
„d) Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer,
e) Szőlőültetvények Országos Térinformatikai Nyilvántartása,
f ) Parlagfű Információs Rendszer;”
2. A H. a következő 1/A. és 1/B. alponttal egészül ki:
[A Kormány]
„1/A. elrendeli, hogy a Nemzeti Földügyi Központ az 1. pont d)–f ) alpontjában megjelölt szakrendszerek
informatikai átadásával összefüggésben és annak megvalósításáig történő folyamatos működtetése során a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködésben járjon el;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
Határidő:
2020. január 31.
1/B. felhívja az agrárminisztert, hogy a pénzügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Magyar
Államkincstár bevonásával készítsen előterjesztést a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetésével,
valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő delegált feladatok 2020. évi
forrásigényéről, valamint annak biztosításáról.
Felelős:
agrárminiszter
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. november 30.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 101/2019. (IX. 12.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) bekezdésében, valamint a felsőoktatási
minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 9. § d) pontjában foglalt
jogkörömben eljárva – az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére –
dr. Kovács Melindát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátása alól
– rektori megbízására tekintettel – 2019. július 1-jei hatállyal felmentem, egyidejűleg
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dr. Buday Lászlót, az MTA rendes tagját, egyetemi tanárt, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai
Intézete igazgatóját
– a 2019. augusztus 30-ától 2024. február 29-éig terjedő időtartamra –
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 102/2019. (IX. 12.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –
az Egri Hittudományi Főiskolán
dr. Dolhai Lajos főiskolai tanárt
– a 2019. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 103/2019. (IX. 12.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata és különleges útlevéllel rendelkező
állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter, a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és
Katar Állam Kormánya között a diplomata és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával
történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően
haladéktalanul terjessze a Kormány elé;
4. visszavonom a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról szóló 42/2014. (V. 13.) ME határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 104/2019. (IX. 12.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai
együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai
együttműködésről szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Keretmegállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Keretmegállapodás létrehozását
követően a Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 105/2019. (IX. 12.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti,
a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló
székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter együttes előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és
a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa
magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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 Kft.
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