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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)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti 
partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság 
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/400. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/503. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Juhász Hajnalka (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)  
Gyöngyösi Márton (Jobbik)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Csizi Réka bizottsági munkatárs  
Gódor Szilvia ügyintéző-titkárnő 

 
Meghívottak 

Hozzászóló 

 Dr. Ponyiczky Réka szakmai főtanácsadó (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt bizottság! (Bartos Mónika megérkezik.) Megvan a 
határozatképességünk. Köszönöm a rugalmasságot. Hajnalka is itt van, tehát 
megállapíthatom bátran a határozatképességet.  

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontokat elküldtem. Nem túl hosszú a lista. 
Három napirendi javaslatunk van.  

Egyebek 

Még hadd hívjam fel a figyelmet arra, bár ez talán az „Egyebek” napirendi 
pontba tartozik, hogy a jövő héten előreláthatólag mindannyian, vagy nagyon sokan 
az Európa Tanácsban leszünk a jelenlévők közül, ezért bizottsági ülést a költségvetés 
kérdésében az ezt követő héten tudunk tartani. Előreláthatólag 3-án tudunk tartani 
bizottsági ülést. Ez a szavazásokat követően, a déli órákban várható a költségvetés 
ügyében. Ezen túlmenően még mikor kell tartanunk bizottsági ülést? (Közbeszólás.) 
Jó. Tehát ez az, ami előrelátható, de lehet, hogy majd még lesz. Ezen az ülésünkön, 
tehát a 3-ai keddi ülésen kívül lehet még ülés, de nem tervezzük. Most így nézünk ki. 

Hadd tegyem fel a napirendi javaslatot szavazásra! Ki támogatja a napirendet? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen. (Juhász Hajnalka 
megérkezik.) 

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 T/473. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontunk a magyar és a kazah kormány között a diplomata- és 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok kölcsönös vízummentességéről szóló 
megállapodás, valamint annak módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat. (Gyöngyösi Márton megérkezik.) A részletes vita első szakaszáról 
kell döntenünk, arról, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44 § (1) 
bekezdésének. Az előterjesztést ki támogatja? (Szavazás.) Megfelel, köszönöm. 

A részletes vita második szavazása következik. A KDNP és a Fidesz 
képviselőcsoportja technikai módosító javaslatot tett. Ez szétosztásra került. Van-e 
ezzel a módosítási szándékkal kapcsolatban bárkinek véleménye, kérdése? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Felteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a módosító javaslatot? 
(Gyöngyösi Márton: Ez a kazah, ugye?) Igen. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatja. Köszönöm szépen. 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 

Végül döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Ezt is egyhangúlag elfogadta a bizottság.  

Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunkat lezártuk. 
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Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről 
Mongólia közötti partnerségi és együttműködési 
keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz 
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/400. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérek a másodikra, az Európai Unió tagállamai és Mongólia közötti 
partnerségi együttműködési megállapodásra, a horvát csatlakozás figyelembevétele 
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatra. 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő képviseletében szeretném köszönteni 
Ponyiczky Réka szakmai főtanácsadó asszonyt. Kérem, mondja el, hogy mit szeretne 
nekünk mondani. Tessék parancsolni! (Dr. Ponyiczky Réka: A törvényjavaslatról 
vagy már csak a módosító javaslatról?) Csak a módosító javaslatról. 

 
DR. PONYICZKY RÉKA szakmai főtanácsadó (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): A módosító javaslatot támogatja a kormány tekintve, hogy a 
hatálybalépésről rendelkező paragrafust szükséges volt kijavítani. Mivel nemzetközi 
jogilag még nem lépett hatályba ez a szerződés, ezért belső jogilag sem léptethető 
hatályba még. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát az első szavazásunk a házszabály 44. § (1) 

bekezdésnek való megfelelésről történik a részletes vita első szakaszának keretei 
között. Ezt ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm 
szépen. 

A második szakaszban a módosító javaslatról fogunk dönteni. Salacz László 
képviselőtársunk nyújtotta be ezt a javaslatot. Hadd kérdezzem meg az előterjesztőt, 
hogy támogatja-e a módosító javaslatot. 

 
DR. PONYICZKY RÉKA szakmai főtanácsadó (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a módosító javaslattal kapcsolatban 

bárkinek kérdése, hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Akkor most a módosító 
javaslatot teszem fel szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a 
bizottság. Köszönöm szépen. 

Most kell a részletes vita lezárásáról döntenünk. Ezt ki támogatja? (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatja ezt is a bizottság. 

Végül a jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Ezt ki támogatja? (Szavazás.) 
Ezt is egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm szépen. 

Köszönjük a megjelenését. Szép napot kívánunk önnek! (Dr. Ponyiczky Réka: 
Köszönöm. – Elhagyja a termet.) 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra. A költségvetésről szóló 
törvényjavaslat részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységeiről kell 
döntenünk. Hadd kérdezzem meg, hogy ki támogatja azt, hogy a törvényjavaslat 
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egésze vonatkozásában folytassa le a bizottság a részletes vitát! Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük! (Szavazás.) Ezt is egyhangúlag támogatja a bizottság, tehát 
a törvényjavaslat egésze vonatkozásában folytatjuk le a vitát.  

Az ülés berekesztése 

Ahogy már jeleztem, tisztelt bizottság, napirendi pontjaink elején az „Egyebek” 
között, a következő ülésünket előreláthatólag 3-án tartjuk. Van-e bárkinek egyéb 
kérdése, megjegyzése? (Senki sem jelentkezik.) Akkor az ülést berekesztem. 
Mindenkinek szép napot! Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 52 perc) 
  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


