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Napirendi javaslat
1.

A Törvényalkotási bizottság ügyrendje
(Megjegyzés: Az ügyrend megtárgyalása és elfogadása a HHSZ 107. §
(1) bekezdése alapján.)

2.

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/47. szám)
(Orbán Viktor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Kocsis Máté (Fidesz),
Dr. Simicskó István és Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők)
(Részletes vita)
(Kijelölt bizottság) (Kivételes eljárás keretében)
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/47/3.)
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Dr. Pór-Zselinszky Eszter
Csatáriné dr. Házi Andrea
Lévai Vanda
Meghívott
Hozzászóló
Dr. Orbán Balázs államtitkár (Miniszterelnökség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 47 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a Törvényalkotási bizottság első, alakuló ülésének
résztvevőit, külön is köszöntöm a bizottság új tagjait. Az ülést megnyitom. Ezúton is
gratulálok képviselőtársaimnak bizottsági tagságukhoz, és egyben eredményes, sikeres
munkát, sok bölcsességet, még több erőt és egészséget kívánok mindannyiunknak a
következő négy esztendőre.
Bejelentem, hogy az Országgyűlés 11/2022. számú határozatával a
Törvényalkotási bizottságot megalakította, és úgy döntött, hogy a bizottság a
korábbiaknál magasabb, 42 fős létszámmal végzi munkáját 6 alelnök tisztségviselő
megválasztásával. Alelnök képviselőtársaimnak külön is gratulálok a tisztségükhöz.
A megválasztott alelnökök helyettesítési sorrendjére az alábbiak szerint teszek
javaslatot, amelyet a képviselőtársaimnak megküldött és kiosztott ügyrend
tervezetének mellékletéből is megismerhettek: dr. Bajkai István, dr. Salacz László,
Herczeg Tamás, Vécsey László, dr. Hiller István és Komjáthi Imre alelnök urak adják
ebben a sorrendben a helyettesítés sorrendjét. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy az
ügyrendről való szavazás során majd támogassák ezt a javaslatomat.
Bejelentem továbbá, hogy két tagunk, Hegedüs Andrea és Kanász-Nagy Máté
esetében összeférhetetlenségi ok áll fenn a képviselői megbízatásukkal szemben. Erre
figyelemmel az összeférhetetlenség fennállása alatt képviselőtársaink a bizottsági
tagsággal járó jogaikkal, így a tanácskozási joggal sem élhetnek az ülésen.
Felhívom figyelmüket, hogy bizottságunk titkársága valamennyi képviselő
asztalára elhelyezett egy adatközlő lapot. Kérem, hogy a kapcsolattartáshoz és a
tájékoztatáshoz szükséges adataikat tüntessék fel az adatközlő lapon.
Most ismertetem a helyettesítési rendet, amely jelen ülésünkön nem létezik,
hiszen a bizottság minden tagja személyesen van jelen; ilyen sem volt még.
Megállapítom, hogy ennek megfelelően határozatképes az ülés.
Most kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. Előtte javasolnék egy
próbaszavazást, hogy a szavazórendszert megismerjük.
Megkérem önöket, hogy az önök előtt látható kijelzőn megjelenő igen, nem vagy
tartózkodik felirat megérintésével, tehát nem a gomb, a felirat megérintésével
szíveskedjenek szavazatukat leadni. Nos, lássuk a próbaszavazást! (Szavazás.) Ez
tökéletesen ment, akkor most nézzünk egy igazit!
Miután azt mondtam, hogy próbaszavazás volt, most kell egy valódi szavazást
csinálnunk. Ki az, aki elfogadja az írásban kiküldött napirendet? Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Megállapítom, hogy rosszul mondtam az imént, nem vagyunk valamennyien
jelen, viszont a 10 hiányzó senkinek sem adott ezek szerint helyettesítési megbízást, de
ezzel együtt tökéletesen határozatképesek vagyunk. 32 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadtuk a napirendet.
A Törvényalkotási bizottság ügyrendje
Az 1. napirendi pontunk a Törvényalkotási bizottság ügyrendje. A tervezetet,
amely teljes egészében betű szerint megegyezik a jelenleg hatályos és az előző ciklusban
is a bizottságitag-képviselők által tökéletesen ismert ügyrenddel, tehát semmi nóvum
nincsen benne, semmi újdonság nincs a szabályozásban, megküldtük. (Bóna Zoltán
megérkezik az ülésre.) A vitát megnyitva kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni az
ügyrendhez. (Nincs jelentkező.) Nem kíván senki hozzászólni. A vitát lezárom.
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Most szavazni fogunk. Külön felhívom még egyszer figyelmüket a mellékletre,
az alelnökök helyettesítési sorrendjére, melyet fontossága miatt külön ismertettem.
Kérem tehát, hogy most szavazzunk a Törvényalkotási bizottság ügyrendjének
elfogadásáról! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás
mellett az ügyrendet elfogadtuk.
A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes
kapcsolódó
törvények
módosításáról
szóló
T/47. számú
törvényjavaslat
(Részletes vita)
Most a 2. napirendi pontunk következik, a Magyarország minisztériumainak
felsorolásáról szóló törvényjavaslatot tárgyaljuk meg, részletes vitát folytatunk
kivételes eljárás keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/47/3. A
törvényjavaslat összevont vitájára az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor. A
törvényjavaslat előterjesztői: Orbán Viktor, dr. Semjén Zsolt, Kocsis Máté,
dr. Simicskó István és dr. Vejkey Imre képviselőtársaink. Az előterjesztőket mai
ülésünkön dr. Vejkey Imre képviseli. A feladatkörrel rendelkező tárca, a
Miniszterelnökség képviseletében köszöntöm dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes,
államtitkár urat.
Tájékoztatom önöket, hogy sem képviselői módosító javaslat, sem TAB saját
módosítási szándék nem érkezett a törvényjavaslathoz. Emlékeztetek mindenkit,
különösen az új képviselőtársakat arra, hogy a rendszerváltozás óta közjogi
hagyománnyá vált, hogy érdemi, tartalmi vitát nem szoktunk folytatni ezekről a
törvényjavaslatokról, hiszen a szervezetalakítás szabadsága minden kormányt
megillet. Ezt előrebocsátva megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Arató
Gergely, parancsoljon!
Hozzászólások és határozathozatalok
ARATÓ GERGELY (DK): Éreztem, hogy elnök úr nem biztat erre a vitára, és
nem is mennék most hosszabban ebbe bele. Annyit szeretnék jelezni, hogy szokatlan
módon annyira elhibázottnak és tévesnek tartjuk ezt a kormányszerkezetet, hogy
fölmerült az, hogy módosító indítványt adjunk be hozzá, de végül elálltunk ettől a
szándékunktól, mert őszintén szólva menthetetlennek tartjuk ezt a struktúrát. Az ezzel
kapcsolatos érdemi tartalmi érveimet majd a holnapi parlamenti vitában ismertetem,
de nem tudjuk támogatni ezt a struktúrát itt a bizottságban sem, annyira elhibázottnak
tartjuk.
ELNÖK: Értem. Tehát annyira rossz a törvényjavaslat, hogy módosítással sem
menthető, világos. További hozzászólási szándékot ennek ellenére nem látok.
Megkérdezem az előterjesztőt, illetve a kormány képviselőit, kívánnak-e
reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen. Vejkey Imre kér szót.
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék csak
reagálni. Ez a struktúra az előttünk álló ciklus legfontosabb feladataira és kihívásaira
épül, ezt tükrözi a jelen törvényjavaslat. Szerkezeti felépítésének meghatározásakor a
kormány elsődleges szempontja annak figyelembevétele volt, hogy milyen kihívások
várnak ránk az elkövetkező négy évben. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon!
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DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm a szót.
Tisztelt Bizottság! Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy annak nagyon örülök,
hogy Arató képviselő úr a javaslatot viszont arra méltónak tartja, hogy holnap a
parlament plenáris ülésén is elmondja az ezzel kapcsolatos érveit. Én ott leszek.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
ELNÖK: (Jelzésre:) Bajkai István alelnök úr, parancsoljon!
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Államtitkár Úr! Azt kell hogy
elmondjam, ahogy ezt elmondta elnök úr is, hogy a szervezeti építés és a kormányzás
egy rendkívül felelősségteljes munka. Azt gondolom, hogy bár nem hangzott el
semmilyen érv ezzel kapcsolatban, érvek nélkül is nagyon nehéz hozzászólást értékelni
vagy ahhoz valamit hozzáfűzni.
Azt kell mondjam, hogy hozzátartozik a kormányzás felelősségéhez az is, hogy
milyen kormányzati struktúra és milyen szervezeti egységek és milyen működési
mechanizmus fog megvalósulni. Ez a jogi hagyományoknak is megfelelően teljes
mértékben a kormányzás felelőssége és a kormányzás lehetősége, úgy is
fogalmazhatnánk, hogy a kormányzás teljes körű jogi szabadsága, úgyhogy
maximálisan támogatjuk természetesen, jogi hagyományainknak is megfelelően, ahogy
azt az elnök úr is előadta. Mást nem is szeretnék mondani, csak azt, hogy ez már
jellemző volt korábban is, most is, hogy a tisztelt ellenzék érvek nélkül szeret mégiscsak
érvelni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Megadom a szót Kálmán Olga képviselő
asszonynak. Parancsoljon!
KÁLMÁN OLGA (DK): Köszönöm szépen. Érvelünk nagyon szívesen, csak
ahhoz egy pici muníciót kérnénk szépen. Önök felelősséget emlegettek és előttünk álló
kihívásokat. Tisztelettel kérdezem, hogy előttünk álló kihívást és felelősséget
érdemelne-e, mondjuk, az egészségügy, a környezetvédelem vagy a szociális ügyek.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok. A vitát újra
lezárom, amit már egyszer lezártunk, és megkérdezem az előterjesztőket, hogy
óhajtanak-e szólni, vagy majd inkább holnap. (Dr. Vejkey Imre: Inkább holnap.)
Köszönöm szépen.
Most szavazni fogunk, először az összegző jelentésről. Ki az, aki elfogadja?
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést 25 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
4 tartózkodás mellett… (Jelzésre:) Bajkai alelnök úr jelzi, hogy 26 az igenek száma,
mert tévesen a tartózkodás gombot nyomta meg. Tehát 26 igen szavazattal, 5 nem
szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett fogadta el a bizottság az összegző jelentést.
Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom Héjj Dávid képviselőtársunkat
megválasztani. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megkérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani. (Jelzésre:)
Nem kíván. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom.
Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat arról, hogy bizottságunk következő
ülésére várhatóan e hét csütörtökön, május 19-én, a szokott 13 órás időpontban kerül
sor. Arról is tájékoztatnom kell önöket, hogy elképzelhető, ez még nem biztos, hogy
pénteken reggel 9-kor is össze kell ülnünk.
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Az ülés berekesztése
Ezek után
mindnyájuknak!

a mai

ülést

berekesztem. További szép

napot

kívánok

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 58 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke
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