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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 30 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Az ülést megnyitom. Köszönöm szépen az ilyen nagyon gyors megjelenést.  

Bejelentem a helyettesítéseket. Balla Mihály helyettesíti Csenger-Zalán Zsoltot, 
és Bartos Mónikát Németh Zsolt helyettesíti. Megállapítom, hogy ezzel a kettős 
helyettesítéssel a határozatképességünk megvan. 

A napirendi pontunk pedig egyetlenegy kérdés. A Mongóliával kötött 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatba az a hiba csúszott, hogy mongol 
nyelven nincs a szerződés benne a törvényjavaslatban, és ezt egy módosító javaslattal 
ki kell vegyük. Ez lenne a feladat, amire szeretném tisztelettel felkérni a bizottságot. 

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a 
diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik 
vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9298. szám) (A HHSZ 102. § (6) bekezdés szerinti 
döntés és lehetőség szerint a részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

Nem tudom, van-e vendégünk, aki a Külügyminisztériumból közöttünk van. 
(Nincs jelentkező.) Talán nem fontos, mert mi magunk fogunk egy olyan javaslatot 
megfogalmazni, amely ezt a problémát orvosolni fogja. 

Először is döntenünk kell a részletes vita lefolytatásáról. Ki támogatja, hogy 
folytassuk le a részletes vitát? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. (Dr. 
Hoffmann Rózsa, Demeter Márta és Csöbör Katalin megérkezik a bizottsági ülésre.) 
Nagyon erős részvételünk van. (Derültség.)  

Mielőtt a részletes vita első szakaszával kapcsolatban kérdezném, hogy van-e 
felvetése bárkinek, kedves képviselő asszonyok, röviden hadd mondjam el még 
egyszer, hogy Mongólia és Magyarország Kormánya közötti vízummentességi 
megállapodásról van szó, amelyben mongol nyelven végül is nem szerepel a 
törvényjavaslat ellenére a megállapodás. Ezt fogja orvosolni a módosító javaslatunk. 
Ez a problémát csak ismertettem a hölgyekkel. 

A részletes vita első szakaszát folytatjuk most le. Van-e ezzel kapcsolatban 
bárkinek felvetése? Ez az általános megfelelőséggel függ össze. (Nincs jelentkező.) 

Határozathozatalok 

Amennyiben nincsen, ezt is felteszem szavazásra. (Szavazás.) Lezárjuk. 
Köszönöm szépen. 

A részletes vita második szakasza következik. A bizottság módosítási szándékát 
megfogalmazó indítvány pedig itt fekszik előttem, illetve most már mindenki előtt ott 
fekszik. Van-e ezzel a módosító javaslattal kapcsolatban kérdése valakinek? (Nincs 
jelentkező.) A Külügyminisztériumtól kaptuk, reméljük, megfelelő lesz. 

Ha nincsen ezzel kapcsolatban kérdés, akkor döntünk a módosító javaslat 
elfogadásáról. Ki támogatja a módosító javaslat elfogadását? (Szavazás.) Ez is 
egyhangú. 

Most pedig döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ez is egyhangú. 

Végezetül döntenünk kell a bizottsági jelentés benyújtásáról az 
Országgyűlésnek. Ezt ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A feladatokat elvégeztük. Az egyebek következik. Van-e 
valakinek egyebek? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen senkinek egyebek, akkor 
még egyszer nagyon megköszönöm a bizottság tagjainak, hogy ilyen villámülést 
tudtunk tartani, és ünnepélyesen be is rekesztem az ülést. Mindenkinek szép napot 
kívánok! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 36 perc 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


