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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország kormánya és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti kulturális 
központok kölcsönös létesítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/11723. szám) (Általános vita) 

2. Egyebek 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  

Bakács András, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
főosztályvezetője 
Kozma Szabina, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
főosztályvezető-helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 03 perc)  

Az ülés megnyitása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Hogy haladjunk is gyorsan, engedjék meg, hogy bejelentsem, Gruber képviselő úr 
helyettesíti Csenger-Zalán Zsoltot, Horváth János képviselőtársunk Tilki Attilát, Mihalovics 
Péter Daher Pierre-t, Pintér László képviselő úr Törő Gábort, jómagam Nagy Gábor Tamás 
alelnök urat, így megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen elküldött napirendi 
javaslathoz kiegészítési javaslatuk van-e. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e a mai napirendet. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A Magyarország kormánya és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti kulturális 
központok kölcsönös létesítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/11723. szám) (Általános vita) 

Egyetlenegy napirendi pontról kell dönteni, a Magyarország kormánya és a Kínai 
Népköztársaság kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatról, T/11723. számon. 

Jelzem előre is képviselőtársaimnak, hogy a mai napon ez vitára fog kerülni a Házban, 
a plenáris ülésen, és előadót kell majd állítanunk. Nagy tisztelettel köszöntöm az előterjesztő 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból Bakács András főosztályvezető urat és Kozma 
Szabina főosztályvezető-helyettes asszonyt. A kérésem az, hogy röviden foglalják össze ezt a 
törvényjavaslatot, ezt követően a képviselőtársaim kérdést tehetnek fel, illetve döntést hoznak 
a törvényjavaslat támogatásáról. Parancsoljanak! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BAKÁCS ANDRÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nagyon szépen 
köszönöm a szót, elnök úr. Elöljáróban jelezni szeretném, hogy közigazgatási államtitkár úr 
jelenleg azért nem tud jelen lenni, mert tart még a közigazgatási államtitkári értekezlet. 
Ezúton a nevében is elnézést kérek a bizottságtól, hogy főosztályvezetői szinten képviseljük a 
tárcát. 

Ahogy elnök úr elmondta, a Magyarország kormánya és a Kínai Népköztársaság 
kormánya közötti, kulturális központok létesítéséről szóló megállapodást érintő egyezményt 
2013. június 27-én aláírta a kormány nevében Szijjártó Péter államtitkár úr és a Kínai 
Népköztársaság budapesti nagykövete. A T/11723. számon benyújtott törvényjavaslattal kell 
kihirdetni ezt a nemzetközi megállapodást. Bár nagyon rövid idő állt rendelkezésre, 
amennyiben volt alkalmuk áttekinteni a törvényjavaslat szövegét, láthatták, hogy ez teljesen 
hasonlít a korábbi, más kulturális intézetek létesítéséről szóló megállapodásokhoz. Ilyen 
szempontból ez egy klasszikus formát tartalmaz. Budapesten megnyitásra kerülne egy kínai 
kulturális intézet, illetve Pekingben megnyitásra kerülne egy magyar kulturális intézet. 

Én nem is rabolnám az önök idejét, amennyiben kérdésük van, állok a tisztelt bizottság 
rendelkezésére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, 

észrevétel az elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) 
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Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/11723. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen, hogy 
velünk voltak. 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem, ki vállalná a bizottság álláspontjának ismertetését. 
(Dr. Horváth János jelentkezik.) Képviselő úr? Horváth János képviselő úr jelezte, hogy 
vállalná. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja ebben. (Szavazás.) Köszönjük szépen 
képviselő úrnak, hogy vállalta ezt a fontos feladatot. Tehát Horváth János képviselőtársunk 
fogja ma ismertetni a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. 

Egyebek  

Rátérnénk a 2. napirendi pontunkra. Az egyebek között nagyon rövid gondolataim 
lesznek. Nem tervezek ülést, úgy tűnik, hogy a penzumot elvégeztük. Remélem, hogy a 
penzumunkat elvégeztük a nagyköveti meghallgatásokkal, és nincs olyan egyezmény, ami 
esetleg minket is fog érinteni, vagy olyan feladat, ami minket is fog érinteni. Ezért és ettől 
függetlenül óvatosan köszönöm meg a bizottság féléves munkáját, és kívánok mindenkinek 
kellemes nyarat. De azért még van plenáris ülés, tehát van még dolgunk, feladatunk a 
következő délutánon és a holnapi nap folyamán. Kívánom mindenkinek, hogy tervezett 
pihenését, nyaralását lehetőleg vigye sikerre, és mindenki kipihenten érkezzen vissza 
következő ülésünkre. A bizottsági ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 10 perc)  

 

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


