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Tisztelt Alkotmánybíróság!
Alulírott  Bauer Tamás (lakcím) az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. 
§-ának b) pontja alapján a törvény 21. § (2) bekezdésében biztosított jogommal élve a 
következő 

i n d í t v á n y t
terjesztem elő:
Indítványozom, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg:  a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban Mft.) 6. §-a 
ellentétes az Alkotmánnyal, nevezetesen a 2. § (2) bekezdésével, 9. § (3) bekezdésével, 
továbbá a 33. § (3) és (4) bekezdésével, a 33/A., 33/B., 39. és 39/B. §-ával.
Kezdeményezem továbbá,  hogy az alkotmányellenesség megállapítása mellett  az 
Alkotmánybíróság az Mft. támadott §-át semmisítse meg.

I n d o k o l á s
I.

Az Alkotmánynak az Mft. által érintett rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”
„9. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az 
Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom 
alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgyűlés
….
k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt…”
„27. § Az Országgyűlés tagjai …a Kormányhoz, a Kormány bármely tagjához és a legfőbb 
ügyészhez interpellációt és kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó minden ügyben.”
„33. § (1) A Kormány
a) miniszterelnökből és
b) miniszterekből áll.
(2) A miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter helyettesíti.
(3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének 
szavazatával választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának 
elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.
(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel.
(5) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagjai a Kormány 
megalakulása után az Országgyűlés előtt esküt tesznek.”
„33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik:
a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,…”
„33/B. § A miniszter megbízatása megszűnik:
a) a Kormány megbízatásának megszűnésével…”
„39. § (1) Működéséért a Kormány az Országgyűlésnek felelős. Munkájáról az 
Országgyűlésnek rendszeresen köteles beszámolni.
(2) A Kormány tagjai a Kormánynak és az Országgyűlésnek felelősek, tevékenységükről 
kötelesek a Kormánynak és az Országgyűlésnek beszámolni….”
„39/B. § Ha a Kormány megbízatása megszűnik, az új Kormány megalakulásáig a Kormány 
hivatalban marad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Kormányt megilletik; 
nemzetközi szerződést azonban nem köthet, és rendeletet csak törvény kifejezett 
felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.”
„39/C. § (1) Ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés 



megalakulásával vagy a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával szűnt meg, a 
miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként 
gyakorolja a hatáskörét…”

II.
A 2010. május 14-én megalakult Országgyűlés május 20-án elfogadta  a Magyar 
Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvényt. Az Mft. – az 
elmúlt húsz év jogszokásától eltérően – tartalmazza a 6. §-t a kormányzati ügyek átadás-
átvételének szabályozásáról, az alábbi szöveggel:
„6. § (1) A miniszterelnök, miniszter és a nem miniszter irányítása alá tartozó központi 
államigazgatási szerv – az autonóm államigazgatási szervek kivételével – vezetője (a 
továbbiakban: átadó) tisztségének megszűnése esetén, a hatásköre gyakorlása megszűnésének 
napján jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adja át munkakörét, feladat- és 
hatásköreinek gyakorlását, továbbá az általa vezetett szervet a jogszabály alapján az átadó 
munkakörébe kinevezett személy, illetve az átadó által vezetett szervnek az e törvényben 
meghatározott általános jogutódjának minősülő szerv kinevezett vezetője, illetve annak 
helyettese, valamint azok meghatalmazottai részére (a továbbiakban: átvevő) a (2)–(15) 
bekezdésekben meghatározott módon.
(2) Az átadás-átvételi eljárás levezetője az átvevő. Az átvevő dönt az átadás-átvétel pontos 
helyéről, időpontjáról, továbbá az átvevőn kívüli jelenlévőkről, az átadás-átvételről készített 
jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) hitelesítésének módjáról, egyes részletek zárt 
kezeléséről, illetve titkosításáról, szó szerinti jegyzőkönyv felvételéről, továbbá adott esetben 
a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet az átadó és az 
átvevő írja alá, a jegyzőkönyv mintáját és tartalmi követelményeit e törvény 1. számú 
melléklete tartalmazta.
(3) Az átadás-átvétel során az átadó a részére használatra, illetve leltárfelelősséggel átadott, 
vagy egyébként a tisztségéből fakadóan birtokába került eszközöket, használati tárgyakat, 
egyéb dolgokat köteles teljeskörűen átadni, és ezek állapotáról, jog- és kellékszavatosságáról, 
valamint az átadás időpontjáig terjedő szabályszerű használatáról nyilatkozni. A személyi 
használatú eszközök esetében a személyi leltárában lévő dolgok szabályszerű leadásáról
az átadó – az átadást megelőzően – gondoskodni köteles. A jegyzőkönyv ezen része külön 
íven kerül felvételre.
(4) A jegyzőkönyvben az átadó teljes körű személyi felelősséget vállal az általa tett 
nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok 
valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért az 1. számú 
melléklet részét képező teljességi nyilatkozattal.
(5) Amennyiben az átadás-átvétellel egyidejűleg szervezeti változás is történik, az átadás-
átvétel a vonatkozó szabályozás alapján a feladat- és hatáskörök új gyakorlói, mint átvevők 
irányában együttesen történik meg azzal, hogy a (2) bekezdésben meghatározott átvevői 
jogokat az általános jogutód gyakorolja.
(6) Az átadó, illetve az átvevő elháríthatatlan akadályoztatása esetén az átadás-átvételt az 
átvevő döntése szerint – akár részlegesen, akár az átadó helyettese által –, de legkésőbb az 
átadó hatásköre gyakorlásának megszűnését követő 3 napon belül le kell folytatni.
(7) Az átadó az átadás-átvétel eredményességétől függetlenül a hatásköre gyakorlásának 
megszűnését követően is köteles az átadott munkakör, feladat- és hatáskör eredményes 
ellátása érdekében tájékoztatást adni és az átvevő rendelkezésére állni, különös tekintettel 
tisztázandó tények, adatok későbbi felmerülése esetén.
(8) Az átadás-átvétel megtörténte az átadót – jogszabályból fakadó és adott esetben a 
tisztségének megszűnését követően is – terhelő kötelezettségektől és felelősségtől nem 
mentesíti.
(9) Amennyiben az átadás-átvétel részben vagy egészben akár az átadó, akár az átvevő 



mulasztása miatt ellehetetlenül, annak eredményes megtörténtéig a mulasztó fél részére az 
átadás-átvétellel összefüggő jogviszonyán alapuló juttatás nem teljesíthető.
(10) Amennyiben az átadó halála valamint tartós egészségügyi természetű akadályoztatása 
miatt válik szükségessé az átadás-átvétel, úgy az átadó helyettese jár el, mint átadó, és az 
átvevő megválasztását, kinevezését, megbízását követően az átvevő irányában gondoskodik 
az átadás-átvétel haladéktalan végrehajtásáról.
(11) Az átadás-átvétel során az átadó a központi államigazgatási szervnél foglalkoztatott 
legmagasabb beosztású, az információtechnológiáért felelős vezető közreműködésével 
teljeskörűen átadja az általa vezetett szerv információtechnológiai infrastruktúráját, 
rendszereit, ide értve a szerv feladatainak ellátásához, illetve működésének biztosításához 
szükséges valamennyi alkalmazást és az általa kezelt adatvagyont (a továbbiakban: 
informatikai átadás-átvétel). Az informatikai átadás-átvételről szóló informatikai jegyzőkönyv 
tartalmi követelményeit és a hozzá tartozó teljességi nyilatkozatot e törvény 2. számú 
melléklete tartalmazza (a továbbiakban: informatikai jegyzőkönyv).
(12) A jegyzőkönyvben és az informatikai jegyzőkönyvben (a továbbiakban együttesen: 
jegyzőkönyvek) az átadó és az átvevő az eljárással kapcsolatosan írásban észrevételeket 
tehetnek, amelynek teljesítése nem lehetetlenítheti el az átadás-átvételi eljárás eredményes 
végrehajtását.
(13) A jegyzőkönyveket öt eredeti példányban kell elkészíteni, amelyből egy példány az 
átadót illeti, a többi négy példány felhasználásáról az átvevő rendelkezik.
(14) A miniszterelnök megbízatásának megszűnésekor az átadó miniszterelnök a Kormány, a 
kormánybizottságok és a kormányhivatalok esetében az 1. sz. mellékletben foglaltak 
megfelelő alkalmazásával átadás-átvételi dokumentáció elkészítéséről gondoskodik. A 
miniszterelnöki átadás-átvételhez kapcsolódóan a kormányhivatalok vezetői az 1. sz. 
melléklet szerinti teljességi nyilatkozatot tesznek, függetlenül attól, hogy megbízatásuk a 
miniszterelnök megbízatásának megszűnésével együtt nem szűnik meg.
(15) A miniszterelnök megbízatásának megszűnésekor az államháztartásért felelős miniszter a 
kincstár, az adópolitikáért felelős miniszter az állami adóhatóság és az államadósság-kezelő 
szervezet esetében a (11) bekezdésben, valamint az 1. sz. mellékletben foglaltak megfelelő 
alkalmazásával átadás-átvételi dokumentáció elkészítéséről, mint átadó gondoskodik. A 
kincstár, az állami adóhatóság, valamint az államadósság-kezelő szervezet vezetője az 1. sz. 
melléklet szerinti teljességi nyilatkozatot tesznek, függetlenül attól, hogy megbízatásuk a 
miniszterelnök megbízatásának megszűnésével együtt nem szűnik meg.”

III.
Az Mft. nem tartalmaz hatályba léptető rendelkezést, ezért nem világos, hogy e 
rendelkezések vonatkoznak-e a törvénynek a Magyar Közlöny május 25-i számában történt 
kihirdetését követően, a miniszterelnök május 29-i megválasztása nyomán bekövetkezett 
kormányváltásra, azonban feltételezhető, hogy a törvényhozó szándéka az, hogy vonatkozzék.
A törvény ezekkel a rendelkezésekkel kötelezettségeket állapít meg az előző 
Országgyűlés által választott miniszterelnök, illetve az ő kezdeményezésére kinevezett 
miniszterekre nézve. Az előző Országgyűlés által választott miniszterelnök, illetve 
miniszterek tevékenységükért az előző Országgyűlésnek felelősek. Ezt fejezi ki az elmúlt 
tizenhat évben az újonnan alakult Országgyűlések egyöntetű gyakorlata, hogy az ügyvezető 
kormányhoz, illetve annak tagjaihoz kérdést vagy interpellációt nem intéztek. Ebből viszont 
az is következik, hogy az új Országgyűlés a távozó kormány tagjaira nézve olyan új 
törvényi kötelezettséget, amely hatáskörük megszűnésekor nem állt fenn, 
alkotmányosan nem állapíthat meg.

***
Kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az előadottak alapján állapítsa meg az Mft. 6. §-
ának alkotmányellenességét, és semmisítse meg azt.



Budapest, 2010. július 20.
Bauer Tamás

***
Az indítvány státusa:
Elküldve: 2010. július 20-án
Ab-iktatószám: 1176/B/2010
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