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VIII. Mellékletek 
 

1. táblázat: Vass József miniszterelnök-helyettesi tisztségének időszakai és okai 
(a Budapesti Közlöny és politikai napilapok alapján) 

 

Időszakai A miniszterelnök távollétének oka 

1921  

október 9. - október 16. külföldi út (Velence) 
december 26. -  

szabadság 1922 
 - január 2. 

január 11. - január 14. külföldi út (Bécs) 
1923  

szeptember 1. - október 8. külföldi út (Genf) 
december 6. -  

külföldi út (Párizs) 1924 
 - január 2. 

január 11. - január 29. külföldi út (London) 
július 19. - szeptember 30. szabadság 

1925  

február 4. - február 15. külföldi út (Genf) 
május 30. - június 15. külföldi út (Genf) 
június 19. - szeptember 14. betegség, majd szabadság 

szeptember 19. - szeptember 28. szabadság 
december 1. - december 13. külföldi út (Genf) 
december 18. - december 24. szabadság 
december 27. - december 31. szabadság 

1926  

március 2. - március 20. külföldi út (Genf) 
május 28. - június 15. külföldi út (Genf) 
július 6. - szeptember 29. szabadság 

1927  

április 1. - április 20. külföldi út (Róma) 
július 4. - október 4. szabadság 

december 1. - december 14. külföldi út (Genf) 
1928  

április 5. - április 11. külföldi út (Milánó) 
július 17. - október 4. szabadság 

december 2. - december 17. külföldi út (Genf) 
1929  

március 22. - április 8. külföldi út (Brioni) 
május 30. - június 18. külföldi út (Madrid) 
július 14. - október 3. szabadság 

1930  

január 2. - január 27. külföldi út (Hága) 
február 16. - március 3. külföldi út (Párizs) 
március 24. - április 7. külföldi út (Párizs) 

április 9. - április 23. külföldi út (Róma) 
június 14. - június 25. külföldi út (London) 
július 13. - szeptember 8. szabadság 
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2. táblázat: A Vass József elnöklete alatt megtartott minisztertanácsok száma és aránya, 1925-1930  
(a minisztertanácsi jegyzőkönyvek és a sajtó alapján) 

 

Év Összes minisztertanács száma 
A Vass elnöklete alatt megtartott 

minisztertanácsok száma 
% 

1925 47 20 42,6 

1926 39 8 20,5 

1927 50 14 28 

1928 44 13 29,5 

1929 50 16 32 

1930 32 13 40,6 

 

  


