g,stá§gyűlés Hivatala

-1·
l 4-·-t\--f

Irornányszárn
Érkezett

2022 MÁJ 1 3.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELÖ

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján ,.Magyarország minisztériumainak
felsorolásáról" címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani.
Budapest, 2022. május ~~.
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2022. évi ..... törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk ( 1) bekezdése alapján a minisztériumok
felsorolásáról a következő törvényt alkotja:
1. §
Magyarország minisztériumai a következők:
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
e) Építési és Beruházási Minisztérium,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi Minisztérium,
f) Kulturális és Innovációs Minisztérium,
g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
i) Miniszterelnökség,
j) Pénzügyminisztérium, és
k) Technológiai és Ipari Minisztérium.
2.§
A miniszterelnök munkaszervezete a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek része
kormányzati igazgatási munkaszervezctként a Miniszterelnöki Kormányiroda.

J. §
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4.§
(1) Az Építési és Beruházási Minisztérium a Miniszterelnökségből történő kiválással jön létre.

(2) Az 1. § szerinti minisztériumok és a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti
minisztériumok közötti jogutódlást a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörbenkiadott rendelete
állapítja meg.
5.§
Hatályát veszti a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A polgári oldal korábbi hagyományainak megfelelően most is úgy alakít kormányt, hogy annak
összetételét és szerkezetét az előttünk álló négy év feladataiból vezeti le.
Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely a leginkább alkalmas arra, hogy az
ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat adjon.
A veszélyek évtizede áll előttünk, háború van a szomszédunkban, ami egész Európára nézve
komoly következményekkel jár.
Az április 3-ai választáson a magyar emberek világos döntést hoztak arról, hogy elvárják az
ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket és Magyarországot. A
leendő új kormány legfontosabb feladata, hogy a háborús helyzet miatt kibontakozó európai
gazdasági válság kérdéseire olyan válaszokat adjon, amelyek lehetővé teszik, hogy
Magyarország megőrizhesse az elmúlt években elért eredményeit.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján a minisztériumok felsorolásáról
törvény rendelkezik. Ennek eleget téve a törvényjavaslat felsorolja Magyarország
minisztériumait.
A kormány tagjainak feladat- és hatásköreit a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott
rendelete szabályozza.
Az 1. §~hoz
A törvényjavaslat felsorolja Magyarország minisztériumait, melyek a következők:
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Építési és Beruházási Minisztérium,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi Minisztérium,
f) Kulturális és Innovációs Minisztérium,
g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
i) Miniszterelnökség,
j) Pénzügyminisztérium, és
k) Technológiai és Ipari Minisztérium.
A 2. §-hoz

A törvényjavaslat rögzíti. hogy a miniszterelnök munkaszervezete a Miniszterelnöki
Kabinetiroda, amelynek része kormányzati igazgatási munkaszervezetként a Miniszterelnöki
Kormányiroda.

A 3. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.

A 4. §-hoz
A törvényjavaslat rögzíti, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium a Miniszterelnökségből
történő kiválással jön létre.
A törvényjavaslat rögzíti, hogy 1. § szerinti központi államigazgatási szervek és a
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, vala11,i11t egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti minisztériumok közötti jogutódlást a
Ko1111ány eredetijogalkotóihat~$körben kiadott rendelete állapítja meg.
Az 5. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

