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Napirendi javaslat  
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és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/17143. szám)   
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

2.  A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a 
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Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia 
beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány 
jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt 
megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek 
jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó 
Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat  
(T/17145. szám)  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

3. A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között 
levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és 
Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló 
Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek 
jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó 
Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép, jó 
napot kívánok. Tisztelt Bizottság! Megkezdjük az ülésünket. Bejelentem, hogy 
Zsigmond Barnát Bartos Mónika helyettesíti, Nacsa Lőrincet Juhász Hajnalka, 
Csenger-Zalán Zsoltot Németh Zsolt. Megállapítom a határozatképességet.  

Megküldtem a napirendet. Fölteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendet? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, 
szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik 
vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/17143. számú törvényjavaslat  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontunk: A Magyarország és Belize Kormánya között a 
diplomata- és egyéb útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességéről szóló 
megállapodás kihirdetése. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumból dr. Berzétei Ákos helyettes államtitkár urat.  

Megnyitom az első napirendi pont tárgyalását. Döntés a részletes vita 
lefolytatásáról. A határozati házszabály 102. § (6) bekezdése alapján elsőként a 
részletes vita lefolytatásáról kell döntenünk.  

Az elnöki javaslat az, hogy a bizottság folytassa le a részletes vitát. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nem, úgy fölteszem szavazásra.  

Ki támogatja, hogy folytassuk le a részletes vitát. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. 

A részletes vita első szakasza a házszabálynak való megfelelés tárgyában zajlik. 
Az előterjesztőt kérdezem, hogy álláspontjuk szerint megfelel-e ennek az előterjesztés.  

 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm. Megfelel. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e hozzászólni 
valaki. (Senki sem jelentkezik.) Nem.  

Akkor fölteszem szavazásra. Ki támogatja a megfelelést? (Szavazás.) Ez is 
egyhangú. Köszönöm szépen.  

Megnyitom a második vitaszakaszt. A bizottság kormánypárti tagjai javaslatot 
tettek saját módosítási szándék megfogalmazására. A bizottság titkárságára eljuttatott 
módosítójavaslat-tervezetet a bizottság tagjai a szokásos módon megkapták, az ülésen 
kiosztásra került. Három módosítópontból áll.  

Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi a véleménye erről. Egyetért-e vele? Mi az 
álláspontja? Parancsoljon! 

 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni képviselőtársaim közül? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem ez a helyzet. Fölteszem szavazásra. 

Ki támogatja a módosítójavaslat-tervezetet? (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
Köszönöm szépen. (Mesterházy Attila belép a terembe, és helyet foglal.) A vita 
második szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a vita lezárásáról, 
valamint a jelentés elfogadásáról és benyújtásáról döntünk. A részletes vita lezárását ki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

A bizottsági jelentés elfogadását ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
Köszönöm szépen. Megköszönöm helyettes államtitkár úrnak, hogy itt volt velünk. (Dr. 
Berzétei Ákos elhagyja a termet.) 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya 
között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében 
Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. 
március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia 
Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a 
Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében 
Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának 
szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt 
megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia 
erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő 
Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló T/17145. számú törvényjavaslat   
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Második napirendi pontunk „A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya között…” meglehetősen hosszú című javaslat, ami mindenki 
előtt ott van. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm a Honvédelmi Minisztérium 
részéről dr. Udvardi Endre ezredes urat, valamint Szöllősi Antal ezredes urat.  

Határozathozatalok 

Tisztelt Bizottság! Hasonlóan, ahogy az előbbiekben eljártunk, az elnök 
javasolja, hogy folytassuk le a részletes vitát. Támogatja-e a bizottság, hogy 
lefolytassuk? (Szavazás.) Igen. Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Megkérem az előterjesztőt, hogy az első és a második szakaszt vonjuk össze. 
Legyen szívesek, röviden ismertessék a kormány álláspontját a javaslattal 
kapcsolatban. Parancsoljanak! 

 
DR. UDVARDI ENDRE ezredes, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő képviseletében nyilatkozom, hogy a T/17145. számú 
törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényben levő tartalmi és formai követelményeknek, 
illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeknek, illetőleg tartalmilag megfelel a jogalkotási szakmai 
követelményeknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy az első 

szakaszban kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem.  
A megfeleléssel kapcsolatban, kérem, szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen.  
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Második szakasz: a bizottság kormánypárti tagjai javaslatot tettek saját 
módosítási szándék megfogalmazására. Ezt a bizottság tagjainak megküldtük. Egy 
módosítópontból áll. Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi a véleményük erről a 
javaslatról. Parancsoljanak! 

 
DR. UDVARDI ENDRE ezredes, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő képviseletében nyilatkozom, hogy a módosító 
javaslattal egyetértünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm, ezredes úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e 

valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, fölteszem szavazásra. 
Támogatja-e a bizottsági módosító javaslat tervezetét a bizottság? (Szavazás.) Igen. 
Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Végül az utolsó szakaszban a részletes vita lezárásáról, valamint a jelentés 
elfogadásáról kell döntenünk. Ki támogatja a vita lezárását? (Szavazás.)  

Ki támogatja a bizottsági jelentés elfogadását? (Szavazás.) Mindkét kérdésben 
egyhangú a támogatás. Köszönöm szépen. 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya 
között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. 
március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL 
erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia 
Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a 
TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról 
szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő 
csatlakozás kihirdetéséről szóló T/17146. számú törvényjavaslat  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A harmadik napirendi pontunk a Mali Köztársaság és a Francia Köztársaság 
Kormánya… Hosszú cím. Ismét kérdezem ezredes, illetőleg főosztályvezető urat, hogy 
a megfeleléssel, illetőleg a javaslattal kapcsolatban mi az álláspontjuk. Parancsoljanak! 

 
DR. UDVARDI ENDRE ezredes, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő képviseletében nyilatkozom, hogy a T/17146. számú 
törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből fakadó tartalmi, szakmai 
követelményeknek, illeszkedik a jogrendszerhez, megfelel a nemzetközi jogból és az 
európai uniós jogból eredő követelményeknek, továbbá tartalmilag megfelel a 
jogalkotás adta követelményeknek. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, akkor 
fölteszem szavazásra, hogy a bizottság folytassa le elnöki javaslat alapján a részletes 
vitát. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

A megfeleléssel kapcsolatban, kérem, hogy szavazzunk! Ki támogatja, hogy 
megfelel a javaslat? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

Végül kérdezem a második szakasszal kapcsolatosan, hogy a kormánypárti 
képviselői szándékkal összhangban a módosítási javaslatot támogatja-e a bizottság. 
Egy módosítópontból áll a javaslat. Először a kormányt kérdezem, hogy támogatják-e 
a módosító javaslatot. 
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DR. UDVARDI ENDRE ezredes, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! A szövegpontosító javaslatot tartalmazó módosítást támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdés van-e a bizottság részéről? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, fölteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

A részletes vita lezárását ki támogatja? (Szavazás.) A bizottsági jelentés 
elfogadását ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

Köszönjük szépen az ezredes uraknak, hogy itt voltak velünk. Szép napot 
kívánunk önöknek! 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A következő ülésünket október 12-én, kedden 10 órakor 
tartjuk a Delegációs teremben. Kérek mindenkit, hogy vésse be a naptárába: tehát 
október 12. 10 óra. A szlovén nagykövetet fogjuk meghallgatni a szlovén EU-s elnökségi 
programról, valamint az Igazságügyi Minisztérium képviselőjét.  

Az október 25-ei héten pedig a zárszámadási törvényjavaslatnak lesz a részletes 
vitája. Ezzel kapcsolatban kell majd ülnünk.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e bárkinek egyebe. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor ezt a rekordgyorsaságú bizottsági ülést be is 
rekesztem. Köszönöm szépen a megjelenést. Szép napot kívánok mindenkinek! 
Viszontlátásra! Jó munkát! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


