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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 évi XXXVI, törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozássa l

megküldöm Mesterházy Attila képvisel ő úr és Dr. Tóth Bertalan képviselő úr „Ön

tesz-e javaslatot az Állandó Képviselet vezet őjének és az Állandó Képviseleten m űködő

nagykövetek kinevezésére és felmentésére?” című , K/135, számú, valamint „Ön fogja-e

ellátni a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete irányítását?” című , K/136 .

számú írásbeli kérdéseire adott válaszomat .
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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI, törvény 42, § (8) bekezdésében foglaltak

alapján írásbeli választ igénylő „Ön tesz-e javaslatot az Állandó Képviselet vezetőjének és
az Állandó Képviseleten m űködő nagykövetek kinevezésére és felmentésére?” cím ű K/135 ,
számú, valamint „Ön fogja-e ellátni a Magyarország Európai Unió melletti Álland ó
Képviselete irányítását?” című K/136 számú írásbeli kérdéseikre - Szijjártó Péte r

miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

Az Állandó Képviselet vezet őjének és az Állandó Képviseleten működő nagykövetek

kinevezésére és felmentésére a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ől szól ó

94/2018 . (V. 22) Korm . rendelet 18 . § (3) bekezdés i) pontja alapján a

Miniszterelnökséget vezető miniszter tesz javaslatot ,

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete irányítását a Kormán y

tagjainak feladat- és hatáskörér ől szóló 94/2018 . (V, 22.) Korm, rendelet 18 . § (3)
bekezdés h) pontja alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el .

Budapest, 2018 . június „

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47 .
E-mail- Leientc .Mag ar infa .g~t. .hu ; Tel . 458-167 5

Magyar Levente


	page 1
	page 2

