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Kormányrendeletek

A Kormány 128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelete
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak
rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány 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 felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak
rendkívüli kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § A SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”, valamint
a Biztonsági Üzem Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” és a Marosdömper Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
mint a SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” 100 százalékos
tulajdonában álló leányvállalatok (a továbbiakban együtt: SZEVIÉP Zrt.) fizetésképtelensége miatt kárt szenvedett
természetes, valamint jogi személyeket megillető ellenszolgáltatás rendkívüli és méltányosságon alapuló, mielőbbi
megtérítése érdekében a magyar állam rendkívüli állami kárrendezést (a továbbiakban: állami kárrendezés) nyújt
az e rendeletben foglaltak szerint.”
2. §

(1) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állami kárrendezés keretében támogatásra jogosult az a természetes személy vagy jogi személy
(a továbbiakban együtt: károsult), aki vagy amely
a) a SZEVIÉP Zrt.-vel a felszámolási eljárás megindulását megelőzően kötelmi jogviszonyban állt, és
b) az a) pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a részére ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően
e rendelet hatálybalépése napján a SZEVIÉP Zrt.-vel szemben
ba) a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett követelése van,
bb) olyan elismert követelése áll fenn, amelynek behajthatatlanságáról a felszámoló e rendelet hatálybalépését
megelőzően igazolást adott ki,
bc) a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igénye van, vagy
bd) olyan követelése áll fenn, amelynek érvényesítése iránt polgári eljárás van folyamatban
(a továbbiakban együtt: követelés).”
(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kárrendezésre jogosult az a természetes személy vagy jogi személy is, aki vagy amely
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási eljárás megindulását megelőzően a károsulttal kötelmi
jogviszonyban állt, és
b) a károsult SZEVIÉP Zrt.-vel szembeni követeléséhez engedményezés útján jutott, valamint
c) a követelést az (1) bekezdés b) pont ba)–bd) alpontjában meghatározott módok valamelyikének igénybevételével
e rendelet hatálybalépése előtt megkísérelte érvényesíteni.”
(3) A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a bekezdés
a következő d) ponttal egészül ki:
(Nem jogosult állami kárrendezés keretében támogatásra)
„b) a hitelintézet,
c) a pénzforgalmi szolgáltató és
d) a SZEVIÉP Zrt. – felszámolás kezdő időpontjában –
da) vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, a Polgári Törvénykönyv szerinti legalább többségi befolyással
rendelkező részvényese,
db) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető állású munkavállalója, valamint
dc) a da) és db) alpontban felsorolt személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.”
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3. §		
A Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a támogatásra jogosult
a) természetes személy elhunyt, annak örökösét,
b) jogi személy megszűnt, annak jogutódját
illeti meg a támogatásra jogosult jogállása.”
4. §		
A Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2018.
(VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépése előtt
megtett igénybejelentésekre is alkalmazni kell.”
5. §		
A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „május 31-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-ig” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. §-a és a 7. § (2) bekezdés h) pontja.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.), hatálya alá
tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök 2/2018. (VII. 18.) ME rendelete
a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a Miniszterelnöki Kormányiroda,
b)
a miniszterelnök által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,
c)
a miniszterelnök által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő
költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt
létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a gazdasági vezető,
b)
a belső ellenőr,
c)
az integritás tanácsadó,
d)
a biztonsági vezető,
e)
az informatikai vezető,
f)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
g)
a titkos ügykezelő,
h)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős személy,
i)
a rendszerbiztonsági felügyelő,
j)
a rendszer-adminisztrátor,
k)
a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló
személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
5. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
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6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Hatályát veszti a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés
alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet 1. melléklet B) rész 3. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 2/2018. (VII. 18.) ME rendelethez
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A) Miniszterelnöki Kormányiroda hivatali szervezete
1.
A Miniszterelnöki Kormányirodánál
1.1.
valamennyi munkakör
B) Központi hivatalok
2.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál
2.1.
a kabinetfőnök és az elnöki kabinet valamennyi munkaköre
2.2.
az ellenőrzési szervezeti egység vezetője és helyettese
2.3.
a gazdasági vezető helyettese
2.4.
az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
2.5.
az ellenőri munkakör
2.6.
az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és informatikai feladatok ellátására
irányuló munkakörök
2.7.
a kormányzati ellenőrzéssel összefüggésben adminisztratív, kézbesítési feladatok ellátására irányuló
munkakörök

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelete
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a)
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által irányított, illetve felügyelt központi
államigazgatási szerv,
b)
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által irányított, illetve felügyelt központi
államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt
létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.
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3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a gazdasági vezető,
b)
a belső ellenőr,
c)
az integritás tanácsadó,
d)
a biztonsági vezető,
e)
az informatikai vezető,
f)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,
g)
a titkos ügykezelő,
h)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős személy,
i)
a rendszerbiztonsági felügyelő,
j)
a rendszer-adminisztrátor
munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló
személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,
a)
ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,
b)
ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
5. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet 1. melléklet C) rész 1. pontja.
		
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,
tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelethez
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A) Központi hivatalok
1. A Szerencsejáték Felügyeletnél
1.1. az elnöki kabinet vezetője és helyettese, az elnöki kabinetben foglalkoztatott személyek
1.2. a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes és az osztályvezető
1.3. a jogszabály-előkészítéssel, valamint hatósági ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egység valamennyi
munkaköre
1.4. az online szerencsejáték-szervezés felügyeletét ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.5. a gazdasági és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.6. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
1.7. az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozata
a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért
felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Kormány, illetve a miniszterelnök által megjelölt, a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekkel, valamint
a haderő-modernizáció koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátására 2018. július 17. napjától Maróth Gáspárt
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
az érintett minisztériumokkal együttműködésben koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési
fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat mint kiemelt kormányzati közfeladatokat és az ezekhez kapcsolódó
stratégia kialakítását,
b)
koordinál és együttműködik a védelmi ipari fejlesztésben érintett ágazatokkal az a) pont szerinti stratégiában
meghatározott célok hatékony megvalósítása érdekében, valamint
c)
meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a honvédelmi miniszter útján irányítja. A kormánybiztos
a tevékenységéről köteles évente beszámolni a Kormánynak.
4. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda keretében működő titkárság segíti.
5. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és
juttatásokban részesül.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozata
a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról
A Kormány
1. kiemelt célként kezeli a határon túli magyarság gazdasági támogatásának fenntartását és kiterjesztését a vajdasági,
kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, erdélyi és felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiák költségvetési támogatásán
keresztül;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott cél megvalósítása érdekében 2019-ben 50 000 000 000 forint biztosításáról, vissza nem térítendő
költségvetési támogatás és kamattámogatás formájában;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2019. évre tervezett kiadások tekintetében a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása
során
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon
a 2. pont szerinti költségvetési támogatások kihelyezését biztosító intézményrendszer működtetéséről, valamint
az 1. pont szerinti stratégiák szakmai megvalósításában tanácsadási és javaslattételi joggal rendelkező és a 2. pont
szerinti költségvetési keret felhasználását véleményező tárcaközi testület felállításáról;
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Felelős:

külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Miniszterelnök kabinetfőnöke
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
2018. december 31.
4. egyetért a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák projektszemléletű megvalósításával, és ennek megfelelően
hozzájárul a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományának maximum 20 fővel történő megnöveléséhez
a programok végrehajtásának időtartamára vonatkozóan.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében, folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás
támogatásáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont g) alpontjára –
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Fabó Éva Uszoda Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) és azzal, hogy
a Beruházás 2 930 918 275 forint összegű költségvetési támogatással valósuljon meg az alábbi költségvetési évek
szerinti bontásban:
a)
a 2018. évben 2 340 116 275 forint,
b)
a 2019. évben 590 802 000 forint;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósításához a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Önkormányzatnak
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja,
valamint c) pont ca) alpontja szerinti támogatási kérelme alapján 2 930 918 275 forint költségvetési támogatást
biztosítson az Önkormányzat részére az 1. pont szerinti évenkénti ütemezés szerint, és ennek érdekében
a költségvetési támogatás felhasználását, valamint az elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói
okiratot adjon ki, és a támogatói okirat kiadását követően a költségvetési támogatásból 2 340 116 275 forintot
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoport terhére az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításához
a 2019. költségvetési évben szükséges legfeljebb 590 802 000 forint biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére az Önkormányzat részére támogatási előlegként;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás tekintetében a Beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában
foglaltak teljesítésére.
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Felelős:
Határidő:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
a támogatói okirat kiadásakor

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozata
Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 95/2018. (VII. 18.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti
hatáskörömben eljárva, az emberi erőforrások minisztere, illetve a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
1.
egyetértek Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2.
felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterrel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3.
felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4.
felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
5.
felhívom az emberi erőforrások miniszterét, az igazságügyi minisztert, valamint a külgazdasági és
külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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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.

