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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat 
(T/106. szám)   
(Orbán Viktor (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János, dr. Vitányi 
István, dr. Tiba István, dr. Papcsák Ferenc, dr. Répássy Róbert (Fidesz), dr. 
Seszták Miklós, dr. Simicskó István (KDNP), dr. Gulyás Gergely (Fidesz), 
dr. Rubovszky György, dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Vas Imre, Ágh Péter és 
Balla György (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ. 46. §-a alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Balla György (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tuzson Bence (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Tóbiás József (MSZP) Lukács Zoltánnak (MSZP)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
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Meghívottak  

 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Salgó László titkárságvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 03 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! A Törvényalkotási bizottság mai ülését megnyitom. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. A helyettesítések rendjéről: Vejkey Imre 
képviselőtársunk helyettesíti Rubovszky György képviselő urat, és Lukács Zoltán 
képviselő úr helyettesíti Tóbiás József képviselőtársunkat. 

Képviselőtársaim kézhez kapták a napirendi javaslatot. Eszerint a 
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat az egyetlen 
napirendi pont. Kérdezem, hogy ki az, aki az előterjesztett napirendi javaslatot 
támogatja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirend elfogadását egyhangúlag támogatta. 

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 
törvényjavaslat (T/106. szám) (A bizottság eljárása a HHSZ. 46. §-a 
alapján) 

Megnyitom az 1. napirendi pontról szóló vitát azzal, hogy mindenekelőtt 
megkérdezem az előterjesztőt, hogy a módosító javaslatot, amely az Igazságügyi 
bizottság módosító javaslata és a törvényjavaslat 3. §-ának módosítását javasolja, 
támogatja-e. Balla György képviselő úr vállalta az előterjesztő képviseletét.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, 

hogy van-e hozzászólási szándék, illetve kérdezem a kormányt, elnézést. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: A kormány egyetért. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 

hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Engedje meg, elnök úr, hogy föltegyek egy olyan 

kérdést ezen rövid törvényjavaslat kapcsán, ami számomra mint laikus képviselő 
számára nehezen értelmezhető. Nagyon rövid lesz a kérdés. A 4. § azt mondja, hogy 
ez a törvény 2014. június 6-án lép hatályba, és a menetrend szerint az indoklásból 
látjuk: a kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott, az e törvény 
hatálybalépésével egy napon hatályban lévő rendeletben kerülhet sor.  

A mi információink szerint június 6-án alakul meg a kormány. A 
minisztériumok felsorolásáról szóló törvény június 6-án lép hatályba. Akkor, ezen a 
napon, ahogy én tudom a rendeletek hatálybalépését, a Magyar Közlönyben való 
megjelenését, ebből nekem úgy tűnik, ha igaz az indokolásban jelzett menetrend, 
hogy egy ügyvezető kormánynak kell egy rendeletet benyújtania ahhoz, hogy június 6-
án ez a bizonyos feladat- és hatáskör is szabályozásra kerüljön. Tehát lehet, hogy ez 
most nem okoz nagy gondot, de ez nagyjából annak a menetrendnek felel meg, 
mintha Bajnai Gordon kormánya ügyvezető kormányként meghatározta volna az új 
kormány struktúráját és feladatait.  
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Tehát még egyszer mondom, lehet, hogy az indoklás téves, nem ez a 
menetrend, de az eddigi információk szerint június 6-án megalakul a kormány, a 
törvény 6-án hatályba lép, és állítólag ezen a napon lép hatályba az a rendelet, amit a 
kormánynak kell megalkotni, amely kormány csak a megalakulása után tud 
rendeletet alkotni, tehát laikus fejjel itt valami ellentmondást látok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyan törvényi felhatalmazás alapján 

halaszthatatlan esetben az ügyvezető kormány is alkothatna rendeletet, de mégis 
megadnám a szót államtitkár úrnak, ha kíván erre reagálni. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Én figyeltem Balczó képviselő úr érvelését, de én nem látom az 
ellentmondást itt a szabályok között. Nyilvánvaló, hogy amíg hivatalba nem lép az új 
kormány, addig eredeti jogalkotói hatáskörben nem tudja ezt a rendelet megalkotni, 
bár igaza van alelnök úrnak, hogy akár még így is értelmezhető, hogy meg tudná 
alkotni. 

De mivel a törvény hatálybalépése napján gyakorlatilag nulla órakor hatályba 
lép az új törvény, ezért semmi akadálya annak, hogy még azon a napon a már 
megalakult kormány, tehát a teljes hatáskörű kormány alkosson rendeletet. Az 
kétségtelenül igaz, hogy néhány óráig elvileg nem lesz statútuma az új kormánynak, 
de az alatt a néhány óra alatt majd valószínűleg nem gyakorolják ezeket a 
hatásköreiket a kormánytagok, és akkor például a nap végére - merthogy egy nap 24 
órából áll - mind a két jogszabály hatályos jogszabályként, érvényes és hatályos 
jogszabályként már kifejti a joghatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Akkor lehet, hogy rosszul tudom, hogy a kormány 

az eskü letételével alakul meg. (Dr. Répássy Róbert közbeszól.) Akkor rosszul tudom. 
A másik az, hogy én semmi ellentmondást nem láttam volna benne, ha 

megalakul a kormány az itt felsorolt minisztériumoknak a minisztereivel, majd azt 
követően egy vagy két napra rá ez az új kormány által hozott rendelet végül is 
megszabja a hatásköröket. De megértettem, tehát figyelni fogom a Magyar Közlönyt, 
akkor azon a napon igyekszem a nyomdában ott lenni, hogy kézbe kaphatom-e. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak tájékoztatásul szeretném jelezni, hogy az új 

kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg egyébként, tehát nem az eskütétellel 
alakul meg, hanem a kinevezéssel alakul meg az Alaptörvény szerint.  

(Jelzésre:) Bárándy alelnök úrnak adom meg a szót, utána Schiffer képviselő 
úrnak. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Én csak egy általános megjegyzést tennék mindehhez. Én azt nagyon szépen 
szeretném kérni Répássy államtitkár úron keresztül majd a leendő kormánytól is, 
hogy az ilyen jellegű indokolások azért ne legyenek gyakoriak. Ugyanis ezzel 
államtitkár úr nem mond mást, mint hogy a tartalom és a formalitás teljes mértékben 
elválik egymástól, azaz mindahányan itt a teremben tudjuk, hogy nem az a kormány 
fogja majd megalkotni ezt a rendeletet, hanem egy korábbi kormány egy korábbi 
apparátussal fogja ezt megtenni, és ha úgy tetszik, az a kormány már csak a pecsétet 
üti rá. Én ezt nem tartom szerencsésnek.  
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Azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó, ha a formalitás és a tartalom 
egymással ennél lényegesen szorosabb átfedésben van. Úgyhogy még egyszer 
mondom, nem a tartalommal van itt nekem a problémám, hanem önmagában az 
érveléssel és azzal, hogy egy ilyenfajta jogalkotási menetrendet az igazságügyi 
államtitkár elfogadhatónak vagy helyesnek tart. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Schiffer képviselő úr után vagy előtte kíván államtitkár úr reagálni?  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök Úr! Csak röviden hadd válaszoljak, mert utána nem szeretném 
folytatni ezt a vitát, mert részben elméleti… 

 
ELNÖK: Nehogy majd Schiffer képviselő úr is arra késztesse államtitkár urat, 

hogy újra reagálni kelljen. De parancsoljon! (Derültség.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tehát részben elméleti a vita, de azt Bárándy alelnök úr is tudja, meg 
el is mondta, hogy június 6-a előtt nem tudja az a kormány megalkotni ezt a 
rendeletet. Tehát ez fizikailag ki van zárva. Bár még, ha formailag lesznek is átfedések 
a régi miniszterek és az új miniszterek között, de nem lesz teljesen azonos, már csak 
azért sem, mert eggyel több minisztérium és eggyel több miniszter van. Ezért június 
6., nulla óra előtt nem tudja megalkotni ezt a rendeletet.  

Bár megjegyzem, hogy nem tudjuk, hogy mikor nevezi ki a köztársasági elnök 
az új kormány tagjait. Tehát, ha az új kormány tagjait június 5-én kinevezi, akkor, 
ugye, megalakult a kormány, tehát már akár meg is alkothatja ezt a rendeletet.  

Tehát most olyasmiről beszélünk, amely egy látszólagos ellentmondás, és van 
egy apró ismeretlen ebben a folyamatban, hogy pontosan melyik napra fogja 
kinevezni a köztársasági elnök a kormány tagjait. Feltételezem, hogy miután minden 
illetékes bizottság meghallgatta a kormány leendő tagjait, akkor utána nincs akadálya 
annak, hogy a köztársasági elnök kinevezze a kormány tagjait.  

 
ELNÖK: Nyilván a törvény hatálybalépésével fog megtörténni a kinevezés, 

mert olyan minisztérium is létrejön, és olyan minisztert is ki kell nevezni, akinél a 
törvény hatálybalépésével lesz csak erre lehetőség. Schiffer képviselő úr! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Csak szeretném észrevételezni, hogy a 

javaslat 2. § (1) bekezdés első mondata úgy szól, hogy az 1. § szerinti minisztériumot 
vezető miniszter részletes feladat- és hatáskörét a kormány eredeti jogalkotói 
hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg. Nagyszerű. Viszont ez részletes 
feladat- és hatáskörről szól. Az 1. §-ban felsorolt minisztériumot vezető miniszter 
általános vagy alapvető feladat- és hatáskörét viszont semmi nem határozza meg. 
Tehát így ennek a szabályozásnak az égegyadta világon semmi értelme nincsen.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr kíván-e reagálni a Schiffer képviselő úr által 

elmondottakra?  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Csak, ha szabad, elnök úr, mert valóban az a helyzet, hogy szívesen 
reagálok rá, de most az általános vita kezdődött újra, hiszen ezt a kérdést a plenáris 
ülésen is megvitattuk, elnök úr.  
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ELNÖK: Akkor kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék, és utolsó körben 
adnám meg a szót államtitkár úrnak, ha van még további hozzászólási szándék. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor a részletes vitát lezárom, és az a kérésem, 
hogy szavazzunk a módosító indítványról.  

Ki az, aki az Igazságügyi bizottság által benyújtott módosító indítványt 
támogatja? (Szavazás.) Huszonkettő igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt és egy helyettesítéssel hat.  

Tehát 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító indítványt elfogadta.  

Ezt követően kérem, hogy a döntésnek megfelelő összegző módosító javaslatról 
döntsön a bizottság. Tekintettel arra, hogy most egyetlenegy módosító indítvány van, 
ezért az összegző módosító egybeesik az előbb elfogadott módosító indítvánnyal.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ennek az elfogadását támogatja. (Szavazás.) 
Huszonkettő igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás.  

Tehát 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a 
bizottság az összegző módosító javaslat benyújtásáról döntött.  

Kérem, a bizottság ennek megfelelő tartalommal az összegző jelentést fogadja 
el. Ki az, aki támogatja az összegző jelentés elfogadását? (Szavazás.) Huszonkettő 
igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat 
tartózkodás.  

Tehát 22 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett az összegző jelentést a 
bizottság elfogadta.  

Előadót kell kijelölnünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az 
igennel szavazók közül az előadói tisztséget vállalja. (Jelzésre:) Tuzson képviselő úr 
jelentkezik.  

Kérdezem, hogy Tuzson képviselő úr előadóként való kijelölését a bizottság 
támogatja-e. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Úgy látom, hogy huszonnyolc igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem 
jelentkezik.)  

Akkor egyhangúlag döntött a bizottság. 
Kisebbségi előadó bejelentésére van lehetőség. Kérdezem a Szocialista Párt 

képviselőcsoportját - hiszen csak ők voltak, akik nem támogatták a javaslatot -, hogy 
kisebbségi előadót állítanak-e. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr vállalja a kisebbségi 
előadó szerepét, itt csak bejelentésre van szükség.  

Elnöki zárszó 

Köszönöm képviselőtársaimnak a mai munkát és a megjelenést. Az ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 16 perc) 

  

Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Nánásiné Czapári Judit 

 


