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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a 
diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös 
vízummentességéről Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló 
Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/473. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 102. § (6) bekezdés alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 43 perc) 

 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság 
Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről Megállapodás, valamint 
az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/473. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 102. § (6) bekezdés alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: A második napirendi pontunk: döntenünk kell arról, hogy a magyar-kazak 
diplomata szolgálati útlevéllel rendelkezők kölcsönös vízummentességéről szóló 
megállapodásnak lefolytatjuk-e a részletes vitáját. Amennyiben ezt lefolytatjuk, akkor 
erre a június 20-át követő héten kerül sor. 

Javaslom, hogy a bizottság folytassa le a részletes vitát. Ki támogatja a 
javaslatomat? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Egyhangúlag döntöttünk arról, hogy lefolytatjuk. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont. Van egy elnöki javaslatom, illetve van egy 
bejelentésem. 

Az elnöki javaslatom az, hogy a bizottság fogadjon el egy külügyi bizottsági 
határozatot arról, hogy a módosító indítványok, illetőleg kezdeményezések 
benyújtásának a határideje szabályozott legyen. Erre vonatkozóan megküldtem 
önöknek ezt a határozattervezetet. Ez azt tartalmazza, hogy a bizottsági ülést 
megelőző munkanapon kell megérkeznie a munkaidő végéig a javaslatnak, az 
indítványnak. 

Mindenki megkapta ezt a szöveget. Kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése, 
hozzászólása. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Ki támogatja 
ezt az elnöki határozati javaslatot? (Molnár Gyula: Amikor elolvastam, még nem 
értettem, de most már értem. – Derültség.) Rendben. (Szavazás.) Akkor ez is 
egyhangú. Köszönöm szépen. 

Van még egy bejelentésem, az elnöki bejelentés, ez azt jelenti a gyakorlatban, 
hogy a bizottságunk által tárgyalt saját módosítási szándékot, indítványokat a 
bizottsági ülés jegyzőkönyvéhez fogjuk fűzni. 

Tisztelt Bizottság! Van-e bárkinek kérdése az egyebek körében? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincsen, akkor megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, a részvételt. Az 
ülést berekesztem. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc)  

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Pavlánszky Éva 


