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2015. évi … törvény 

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi 

Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv 

szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről 

 

1. § 

 

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az 

Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás 

módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának 

elismerésére. 

 

2. § 

 

Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. 

 

3. § 

 

A Jegyzőkönyv hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő: 

  

"PROTOCOL 

AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF HUNGARY AND THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS 

HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES  
 

 

The Government of Hungary (hereinafter referred to as „Government”) and the Office of 

the United Nations High Commissioner for Refugees (hereinafter referred to as 

„UNHCR”), 

 

In accordance with Article XVI of the Agreement between the Government of the 

Republic of Hungary and the Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees signed on the 29th of February, 2008 at Budapest (hereinafter referred to as 

„Agreement”), 

 

Taking into account the desires of the Government and the UNHCR (hereinafter referred 

to as „Parties”) to amend the Agreement, 

 

Have agreed as follows: 

 

Article 1 

 

Paragraph 3 and 4 of Article III of the Agreement shall be replaced by the following: 
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„Article III 

The Centre 

 

3. The Government shall grant free of charge to UNHCR, as from the entry into force and 

during the life of this Agreement, the use and occupancy of premises which the Parties 

agree are suitable for the operations of the Centre, as indicated in a separate 

Supplementary Agreement concluded between the Representatives of the Parties.  

 

4. The Government shall ensure, to the extent requested by the Manager, that the Centre 

shall be supplied with the public services necessary for performing its functions including, 

without limitation by reason of this enumeration, electricity, water, sewerage, fire 

protection, refuse collection, gas, post and telephone, as indicated in the separate 

Supplementary Agreement referred to in paragraph 3. In case of any interruption or 

threatened interruption of any such services, the appropriate Hungarian authorities shall 

consider the needs of UNHCR as being of equal importance with those of essential 

agencies of the Government and shall take steps accordingly to ensure that the work of 

UNHCR is not prejudiced.” 

 

Article 2 
 

The Annex titled “Contributions of the Government of the Republic of Hungary to the 

UNHCR Global Service Centre in Budapest” shall no longer form part of the Agreement.  

 

Article 3 
 

The Parties hereto shall notify each other that their respective internal procedures required 

for entry into force of this Protocol have been complied with. This Protocol shall enter into 

force thirty (30) days after the receipt of the last notification and shall continue to be in 

force until the termination of the Agreement. 

 

Article 4 
 

In witness whereof the Government and UNHCR have signed this Protocol, in duplicate, 

in the English and Hungarian languages, both texts being equally authentic. In case of any 

discrepancy between the texts, the English text shall prevail. 

 

 

Done at Budapest, this 28th day of July 2015. 

 

 

 

Signatures 
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"JEGYZŐKÖNYV  

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK 

MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSÁNAK HIVATALA KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

 

Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala 

(a továbbiakban hivatkozva: „Felek”), 

 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának 

Hivatala között Budapesten, 2008. február 29-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban 

hivatkozva: „Megállapodás”) XVI. cikkének megfelelően, 

 

A Felek a Megállapodás módosítására vonatkozó szándékát figyelembe véve, 

 

Az alábbiakban állapodnak meg: 

 

 

1. Cikk 
 

A Megállapodás III. cikk 3-4. bekezdéseinek helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„III. Cikk 

A Központ 

 

3. A Kormány a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától és annak hatálya 

során ingyenesen biztosítja a UNHCR számára azon helyiségek használatát és birtoklását, 

melyeket a Felek a Központ működéséhez szükségesnek ítélnek meg, ahogyan azt a Felek 

képviselői között megkötött Kiegészítő Megállapodás tartalmazza. 

 

4. A Kormány az Igazgató kérésének megfelelően, biztosítja a Központ számára a 

munkavégzéshez szükséges közszolgáltatásokat, ideértve többek között az áram- és 

vízszolgáltatást, szennyvízelvezetést, tűzvédelmet, szemétszállítást, gázellátást, postai és 

telefonszolgáltatásokat, a 3. bekezdésben hivatkozott Kiegészítő Megállapodásban 

megjelöltek szerint. Ezen szolgáltatások felfüggesztése vagy felfüggesztésének veszélye 

esetén a szolgáltatásokat nyújtó illetékes magyar hatóságoknak a UNHCR szükségleteit a 

legfontosabb magyar kormányhivatalok szükségleteihez hasonló mértékben kell 

kielégíteniük, és ennek megfelelő lépéseket kell tenniük a UNHCR zavartalan 

működésének biztosítása végett.” 

 

2. Cikk 
 

A "Magyar Köztársaság Kormányának hozzájárulása a UNHCR budapesti Globális 

Szolgáltató Központja részére" megnevezésű melléklet a továbbiakban nem képezi részét 

a Megállapodásnak.  
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3. Cikk 
 

A Felek jegyzékben értesítik egymást arról, hogy a Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez 

szükséges belső jogi eljárásokat lefolytatták. A Jegyzőkönyv az utolsó értesítés 

kézhezvételét követő harmincadik (30) napon lép hatályba, és a Megállapodás 

felmondásáig marad hatályban.  

 

4. Cikk 
 

Ennek hiteléül a Kormány és a UNHCR aláírta ezen Jegyzőkönyvet, angol és magyar 

nyelven, két példányban. Mindkét szöveg egyaránt hiteles. A szövegek közti eltérés esetén 

az angol szöveg az irányadó. 

 

 

Készült Budapesten, 2015. július hó 28. napján. 

 

 

(aláírások) 

 

 

4. § 

 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

(2) A 2. és a 3. § a Jegyzőkönyv 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. 

 

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért 

felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul 

közzétett közleményével állapítja meg. 

 

(4) A Megállapodás a Jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

hiteles angol és magyar nyelvű szövegének közzétételéről a külpolitikáért felelős miniszter 

az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével gondoskodik. 

 

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter 

gondoskodik. 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK 

MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSÁNAK HIVATALA KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV SZÖVEGÉNEK VÉGLEGES 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS KIHIRDETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY 

INDOKOLÁSA 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

A UNHCR 2007-ben adminisztratív és operatív támogató funkciókat telepített Budapestre, 

a Kormány által biztosított irodaépületbe, amely használatának technikai feltételeit a 

Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának 

Hivatala közötti Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) mellékletében rendezték. A 

2008. február 29-én aláírt Megállapodást a 2008. évi XVI. törvény hirdette ki. 

 

A szervezet funkcióbővítése érdekében a 2015-ben a UNHCR használatába adott újabb 

irodaépület biztosításának feltételei eltérnek a korábbiaktól, ezért a Megállapodás és annak 

melléklete átdolgozásra szorult. Annak érdekében, hogy a jövőben a technikai részleteket 

esetleges változásaihoz ne keljen minden egyes esetben törvényt módosítani, a felek 

képviselői a melléklet átdolgozott rendelkezéseit egy alacsonyabb szintű kiegészítő 

megállapodásba foglalják, amely nem kerül kihirdetésre.  

 

A fentiek alapján a melléklet, valamint a Megállapodás főszövegében a mellékletre történő 

hivatkozások törlésre kerülnek, egyebekben a Megállapodás szövege változatlan marad. A 

melléklet szerepét felváltó kiegészítő megállapodást a UNHCR az irodák üzemeltetését 

végző Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal köti meg. Tekintettel arra, hogy a 

Megállapodás változtatásait a feleknek írásba kell foglalniuk, a módosításokról a Kormány 

és a UNHCR 2015. július hó 28. napján jegyzőkönyvet írtak alá.  

 

Mivel a Megállapodás tartalmát tekintve törvényhozási tárgyat érint, ezért az azt módosító 

jegyzőkönyv kihirdetésére a nemzetközi szerződések megkötésének alkotmányos szabályai 

és a jogalkotás rendjének törvényi előírásai szerint törvényben van mód. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

A Jegyzőkönyv a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. 

törvény (a továbbiakban: Nsztv.) alapján nemzetközi szerződésnek minősül, ezért végleges 

szövegének megállapítására, illetve a kötelező hatály elismerésére az Nsztv. rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

Az 1. §-hoz 

 

Az Nsztv. 7. § (1) bekezdés a) pontjára, valamint (3) bekezdésére figyelemmel, a 

Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés ad felhatalmazást.  

 

A 2. §-hoz 

 

A Jegyzőkönyvet – szövegének végleges megállapítását követően – az Nsztv. 9. §-a 

értelmében törvénnyel szükséges kihirdetni.  

 

A 3. §-hoz 

 

A Jegyzőkönyv hiteles angol és magyar nyelvű szövegét hirdeti ki.  

 

A Jegyzőkönyv főbb rendelkezései a következők: 

 

- 1. Cikk: A Megállapodás III. cikkének 3. és 4. bekezdéseiben az irodaház 

használatának technikai részleteit tartalmazó mellékletre történő hivatkozások a 

melléklet helyébe lépő Kiegészítő Megállapodásra történő utalásra változnak; 

 

- 2. Cikk: Az immár szükségtelenné váló melléklet már nem képezi részét a 

Megállapodásnak; 

 

- 3. Cikk: Rendelkezik a Jegyzőkönyv hatálybalépéséről; 

 

- 4. Cikk: Megadja a Jegyzőkönyv nyelvét, illetve aláírásának helyét és idejét. 

 

A 4. §-hoz 

 

A paragrafus első három bekezdése a törvény hatálybalépéséről, a negyedik bekezdés a 

Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről 

rendelkezik. Az ötödik bekezdés a törvény és a Megállapodás végrehajtásáért felelős 

minisztert nevezi meg. 

 

 


