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Összegző jelentés
 

 a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

szóló törvényjavaslathoz (T/17143) benyújtott,
 részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásban  –  2021.  október  14-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. október 14-én lezárta.

Budapest, 2021. október 14.



 
  

Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS
 

 a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos
útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
szóló T/17143. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/17143/2. számú részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/17143/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás
 

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos
útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás

kihirdetéséről

T/17143/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Külügyi bizottság
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Módosítópont: T/17143/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás
 

1. §

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya
között  a  diplomata-,  szolgálati  és  hivatalos  útlevéllel  rendelkező  állampolgáraik  kölcsönös
vízummentességéről  szóló  Megállapodás  (a  továbbiakban:  Megállapodás)  kötelező  hatályának
elismerésére.

T/17143/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/17143/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
 

(2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás [15] 16. cikk (1) bekezdésében
meghatározott időpontban lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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