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Napirendi javaslat  
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évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/18205. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Nemzetiségi napirendi pont!)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság 
előrehozott eljárásának a HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti engedélyezésére 
sor kerül. Az előrehozott eljárás iránti kezdeményezés száma: T/18205/6.) 

2. Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/18101. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Arató Gergely (DK), Burány Sándor (Párbeszéd), 
Dr. Brenner Koloman (Jobbik), Dr. Gurmai Zita, Dr.  Hiller István (MSZP), 
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár 
Zsolt (MSZP), Dr. Vadai Ágnes (DK), Dudás Róbert (Jobbik), Hiszékeny Dezső 
(MSZP), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) és Tóth Csaba (MSZP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: T/18101/3.) 

3. A Völner-üggyel összefüggésben megállapítható kormányzati felelősséget 
feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/18249. szám) 
(Arató Gergely (DK), Csárdi Antal (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Nunkovics 
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(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése alapján) 
(Megjegyzés: A tárgysorozatba-vételi kérelem száma: H/18249/3.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. SALACZ LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat. A Törvényalkotási bizottság ülését megnyitom. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az Országgyűlés 2022. február 21-én a 
Törvényalkotási bizottság alelnökévé választotta Bangóné Borbély Ildikó bizottsági tagi 
és alelnöki helyére dr. Gurmai Zitát. Tisztségéhez gratulálok és jó munkát kívánok!  

A helyettesítési rendet ismertetem: Hende Csabát jómagam, Bajkai Istvánt 
B. Nagy László, Horváth Lászlót Törő Gábor, Nagy Csabát Kerényi János, Dunai 
Mónikát Böröcz László, Ovádi Pétert Mátrai Márta, Herczeg Tamást Héjj Dávid Ádám, 
Burány Sándort Hiszékeny Dezső, dr. Aradszki Andrást Vejkey Imre helyettesíti. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a napirendi javaslat elfogadását 
támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a napirendet 30 igen szavazattal elfogadtuk. Most rátérünk 
a napirendi pontok tárgyalására.  

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról 
szóló T/18205. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pont a T/18205-ös, az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a határozati házszabály 46. §-
a alapján zajlik. A tárgyalásra - a határozati házszabály 46. § (2a) bekezdése szerinti 
kezdeményezésre tekintettel - előrehozott eljárás keretében kerül sor. Az előrehozott 
eljárás iránti kezdeményezés száma: T/18205/6. A törvény sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz. Az előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseletében Azbej Tristan 
államtitkár úr. Köszöntöm államtitkár urat. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, 
benyújtásra került ugyanakkor a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon, 
kormánypárti képviselők által. A TAB saját módosító javaslat érdemi és technikai 
módosításokat tartalmaz 46 pont terjedelemben.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 

 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) 

Arató Gergelynek megadom a szót. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Törvényalkotási Bizottság! Ebben a ciklusban 
utoljára - de ha valami nagy baj nem történik, remélem, a későbbiekben sem lesz ilyen 
gyakorlat -, szóval, utoljára mondhatom el azt, hogy ismét a Törvényalkotási bizottság 
módosító indítványaiban sikerült elrejtenie a kormánypárti többségnek olyan érdemi 
módosításokat, amelyeket ilyen módon a parlamenti vita megkerülésével terjeszt 
szavazásra az Országgyűlés elé. 
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Ha ízléstelenül akarnék élcelődni, akkor élcelődhetnék azon, hogy a bányászat 
hogyan kerül bele egy hitéleti, alapvetően hitéleti célú törvénymódosításba. 
Mindenesetre azt tudjuk, hogy a fideszes kollégáknak ez irányban jelentős érdekeltsége 
van, már csak a miniszterelnök úr családi érdekeltségei okán is. Így aztán most ismét 
az történik, hogy a Törvényalkotási bizottságba kerül be egy olyan módosítás, amelyik 
változtat a korábban beterjesztett szabályokon, könnyebbé teszi a tulajdonosváltás 
utáni bányászati engedélyek átadását. Biztos vagyok benne, hogy néhány hónap múlva 
meg fogjuk tudni, hogy kinek vagy kiknek a személyére szabták ezt a külön módosítást, 
amelyet, még egyszer mondom, a parlament megkerülésével vagy a parlamenti vita 
megkerülésével nyújtanak be a TAB-on keresztül.  

A másik ilyen módosítás pedig az, amelyik a Kék Bolygó Alapítványt rakja be 
azok közé az alapítványok közé, amelyek közcélú kiemelt alapítványként, mindenfajta 
törvényességi vagy parlamenti felügyelet nélkül, kvázi fideszes magánalapítványként 
működhetnek. Nyilván azt tudom ehhez elmondani, amit mindig elmondunk ilyenkor, 
hogy ha rajtunk múlik, akkor még a következő egy hónapban működhetnek ilyen 
módon, a közpénzeket gyakorlatilag fideszes pénzzé átmosva. 

 
ELNÖK: Valaki kíván-e még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem államtitkár urat, kíván-e az elhangzottakra válaszolni. 
 
AZBEJ TRISTAN államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. A 

módosító javaslatokhoz érdemi megjegyzés nem hangzott el (Derültség.), 
személyeskedő feltételezések viszont igen.  

Megpróbálom kiolvasni az egyedüli érdemi megjegyzést, és azzal kapcsolatban 
azt az álláspontot szeretném közölni, hogy életszerűtlennek tartjuk, hogy minden egyes 
részvényátruházásnál kelljen a bányahatóság engedélye. Ez a célja az érintett módosító 
javaslatnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Most a szavazások következnek. 
Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk. A 

kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Soron következik az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
történő határozathozatal. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki az összegző jelentés 
és az összegző módosító javaslat elfogadását támogatja. Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak dr. Vejkey Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság Vejkey Imre 
képviselő urat bizottsági előadónak kijelölte. 

Kérdezem a bizottság kisebbségi véleményt képviselő tagjait, kívánnak-e a 
kisebbségi vélemény előadására valakit kijelölni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem kívánnak. 
Köszönöm.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Államtitkár úrnak és munkatársának 
köszönöm a részvételt. 
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Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel 
benyújtott T/18101. számú törvényjavaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Következik a 2. napirendi pont tárgyalása: a T/18101. szám alatt „Magyarország 
Alaptörvényének tizedik módosítása” címmel benyújtott törvényjavaslat; döntés 
tárgysorozatba-vételi kérelemről a határozati házszabály 58. § (6) bekezdése alapján. A 
javaslat előterjesztői: dr. Tóth Bertalan, MSZP; Arató Gergely, DK; Burány Sándor, 
Párbeszéd; dr. Brenner Koloman, Jobbik; dr. Gurmai Zita, MSZP; dr. Hiller István, 
MSZP; dr. Keresztes László Lóránt, LMP; dr. Mellár Tamás, Párbeszéd; dr. Molnár 
Zsolt, MSZP; dr. Vadai Ágnes, DK; Dudás Róbert, Jobbik; Hiszékeny Dezső, MSZP; 
Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd; Korózs Lajos, MSZP; Mesterházy Attila, MSZP; Szabó 
Sándor, MSZP; Szabó Timea, Párbeszéd; Tordai Bence, Párbeszéd; Tóth Csaba, MSZP. 
Az előterjesztők részvétele nem feltétele a Törvényalkotási bizottság eljárásának. 

A javaslat tárgysorozatba vételét az Igazságügyi bizottság 2022. március 1-jén 
elutasította. Ezt követően, 2022. március 1-jén a DK képviselőcsoportjának vezetője 
tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, melynek száma: T/18101/3. 

A vita következik. A vitát megnyitom. Elsőként megadom a szót az előterjesztő 
képviselőjének, Arató Gergelynek. 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az 
alaptörvény-módosításra irányuló javaslat egy nagyon egyszerű dolgot rögzítene az 
Alaptörvényben: az a szándéka, hogy ahogy Magyarország európai uniós és NATO-
csatlakozásáról népszavazás döntött, az Alaptörvény egyértelműen mondja ki azt is, 
hogy az esetleges kilépésről is csak népszavazáson lehet dönteni. Magyarán, nem lehet 
Magyarországot kivezetni a nyugati közösségből, az Európai Unióból, a NATO-ból a 
magyar emberek akarata, szándéka, népszavazáson kinyilvánított véleménye nélkül. 

Azt gondolom, hogy most, amikor az ukrajnai háború, az orosz agresszió még 
fontosabbá teszi Magyarországnak a nyugati kötődését, és egyértelműen Magyarország 
békéjének első számú garanciája a nyugati közösséghez, a NATO-hoz és az EU-hoz való 
tartozás, akkor még fontosabb ez a fajta döntés, és még fontosabb az, hogy a magyar 
emberek nyugodtak lehessenek, hogy semelyik kormány, sem az önöké, sem másé nem 
tudja az emberek szándéka nélkül kivezetni Magyarországot az EU-ból és a NATO-ból, 
nem tudja eldobni azt a védőernyőt, amit ez a fajta nyugati szövetség nyújt 
Magyarország és a magyar nép számára.  

Én azt kérem önöktől, hogy ne csak szónokoljanak a békéről, hanem most 
engedjék azt, hogy az Országgyűlés meghozza ezt az alaptörvény-módosítást, és így 
világossá tegyük, hogy melyik közösséghez tartozunk, és világossá tegyük azt, hogy 
ilyen, az egész életünket, sorsunkat meghatározó kérdésekben nem dönthet senki, csak 
a magyar nép. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót Vejkey Imrének.  

Hozzászólások  

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon röviden 
reagálva az imént elhangzottakra: mi nemcsak szónokolunk a békéről, hanem nagyon 
sokat is teszünk a békéért, és mi imádkozunk is, ezt is meg kell jegyeznünk. És hogy a 
jogi aspektusát megvilágítsam a tisztelt bizottságnak, az Alaptörvény tíz pontban 
sorolja fel azokat a tárgyköröket, melyekben nem lehet népszavazást tartani. A tiltott 
tárgykörök illeszkednek az európai alkotmányokban megfogalmazottakhoz, vagyis 
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klasszikus tiltott tárgykörökről van szó. Ilyen például a költségvetési jog gyakorlása, az 
Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi, szervezeti kérdések vagy a nemzetközi 
szerződéssel vállalt kötelezettségek, melyek a pacta sunt servanda elvének a 
nemzetközi jogi értelme alapján minősülnek kizárt tárgykörnek.  

Az Alaptörvény módosítása, ami most előttünk van, tehát ez a törvényjavaslat, 
ennek esetleges elfogadása azt jelentené, hogy inkoherencia keletkezne az Alaptörvény 
egyes rendelkezései között, különösen az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjával, 
mely szerint: „Nem lehet országos népszavazást tartani nemzetközi szerződésből eredő 
kötelezettségekről.” Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki szólni? (Jelzésre:) Balla György 

kézfelemeléssel jelezte, hogy szólni kíván. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy teljesen 

fölösleges, amit mondok, mert Arató képviselő úr úgyis mást fog mondani a sajtónak, 
de a helyzet a következő: egyrészt, amit Vejkey képviselő úr elmondott, az száz 
százalékig igaz. Másrészt az a módosító javaslat, amit önök beterjesztettek, az azt is 
lehetővé teszi, hogy bárkinek a kezdeményezésére népszavazással ki lehessen léptetni 
Magyarországot a NATO-ból vagy az Európai Unióból. Én nem javaslom, hogy ezt 
tegyük. Népszavazás döntött arról, hogy lépjünk be, és azt gondolom, az alkotmány ezt 
rögzíti. Mindenki százszor elmondta, hogy nincs semmilyen nemhogy szándék, de föl 
sem vetődik a gondolat, hogy hagyjuk el ezeket a szövetségeket. Most, a háború alatt, 
amikor a határaink mellett háború van, bárki számára lehetővé tenni azt, hogy 
népszavazást kezdeményezzen a NATO elhagyásáról, az kifejezetten kártékony, 
kifejezetten kártékony és veszélyes.  

Úgyhogy tisztelettel kérem önöket, hogy tegyenek le erről a szándékukról. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Nincs jelentkező.) További hozzászólási jelentkezést nem 

látok. A vitát lezárom.  
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e az elhangzottakra 

válaszolni. (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni. Most a szavazás következik. 

Határozathozatal  

Kérdezem a bizottságot, hogy a „Magyarország Alaptörvényének tizedik 
módosítása” című T/18101. számú javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a T/18101. számú javaslatot 7 igen szavazattal, 
25 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. Köszönöm. 

A Völner-üggyel összefüggésben megállapítható kormányzati 
felelősséget feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló H/18249. 
számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján)  

Következik a 3. napirendi pont: H/18249., a Völner-üggyel összefüggésben 
megállapítható kormányzati felelősséget feltáró eseti bizottság létrehozásáról szóló 
határozati javaslat; döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a határozati házszabály 58. 
§ (6) bekezdése alapján. A határozati javaslat előterjesztői: Arató Gergely, DK; Csárdi 
Antal, LMP; dr. Gurmai Zita, MSZP; Nunkovics Tibor, Jobbik; Szabó Timea, 
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Párbeszéd. Az előterjesztők részvétele nem feltétele a Törvényalkotási bizottság 
eljárásának. 

Az ügy előzménye: a határozati javaslat tárgysorozatba vételét az Igazságügyi 
bizottság 2022. március 1-jén elutasította. Ezt követően, 2022. március 1-jén a DK 
képviselőcsoportjának vezetője tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be, melynek 
száma: H/18249/3. 

A vitát megnyitom. Elsőként megadom a szót az előterjesztő képviselőjének, 
Arató Gergelynek.  

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Szeretném jelezni azt, hogy az előterjesztés tárgya teljesen egyértelmű. Természetesen 
tudjuk azt a korlátot, hogy ugyan itt nem vizsgálóbizottságot javaslunk, hanem eseti 
bizottságot, de nem kívánja átvenni ez a parlamenti bizottság az igazságszolgáltatás 
dolgát, a Völner-ügy, a végrehajtói ügy megítélése természetesen majd a bíróság dolga 
lesz végül, ha a bíróság elé kerül az ügy. Ugyanakkor vannak és lehetnek olyan általános 
tanulságok, amelyekről érdemes elgondolkozni. Egyrészt az a kormányzati rendszer, 
amelyben megtörténhet egy ilyen ügy, másrészt pedig a polgári bírósági végrehajtási 
eljárásnak azok az anomáliái, visszásságai, körülményei, amelyek lehetővé teszik egy 
ilyen, az ügyészség feltételezése szerint létező, kiterjedt, korrupt rendszernek a 
létrejöttét, amelyik a kormány felsőbb köreit is elérte. És természetesen a 
vizsgálóbizottságban reményeink szerint arra is választ kaphatunk, hogy ki a „gazda”, 
meddig vezetnek még ezek a szálak a kormányzaton belül.  

Tudom, hogy képviselőtársaim, fideszes képviselőtársaim most elő fognak hozni 
különböző, az ellenzékhez kötődő ügyeket. Szeretnék emlékeztetni, hogy ezekben eddig 
is - és ezután is - mindig támogattuk vizsgálóbizottságok létrejöttét, mert azt gondoljuk, 
fontos, hogy minden ügy esetében sor kerüljön a tanulságok levonására, akár valódi 
ügyről van szó, mint a Völner-ügyben, akár pedig kreált ügyekről. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Vejkey Imre képviselőtársunknak. 

Hozzászólások 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Arra hívnám fel a 
tisztelt bizottság és az ellenzéki képviselőtársaink figyelmét is, hogy jó lenne, ha ők is 
tiszteletben tartanák - mint ahogy a Fidesz-KDNP tiszteletben tartja - a montesquieu-
i hatalommegosztást. Mi tehát tiszteletben tartjuk, hogy önálló végrehajtói, bírói és 
törvényhozói hatalom van, ezeket mi nem keverjük össze. A törvényeket nyilván 
mindenkinek tiszteletben kell tartani, és magának az igazságszolgáltatásnak, a 
bíróságnak a dolga az, hogy ítélkezzen, és nem a parlamenté; mi ezt így gondoljuk. Ha 
valakiről bebizonyosodik, hogy bűnös, annak pedig nyilván következményei vannak, 
de alkotmányban, Alaptörvényben rögzített az ártatlanság vélelme is, hogy amíg 
valakiről jogerősen bírói ítélet nem mondja ki azt, hogy bűnös, addig ártatlannak kell 
tekinteni. 

És konkrétan jogilag az előterjesztés kapcsán arra utalnék, hogy maga a baloldal, 
az MSZP terjesztette elő éppen tíz évvel ezelőtt házelnök úrnak, konkrétan 2012. 
március 26-án T/6391/9. irományszám alatt azt a módosító javaslatot, amelyben azt 
kérték, hogy akképpen változzon meg a vonatkozó rendelkezés, hogy nem hozható létre 
vizsgálóbizottság folyamatban levő büntetőügyben. Tehát ezt éppen a baloldal kérte, az 
akkori MSZP kérte. Nagyon érdekes, hogy most pont ennek az ellenkezőjét kérik. Ugye, 
nyilvánvaló, akkor ez az előterjesztés elfogadásra került, ez most a hatályos törvény, és 
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tíz év után valamiért más érdeke van a baloldalnak, és most szögesen ellentétes 
törvényjavaslatot kíván benyújtani. 

Én azt mondom, tisztelt bizottság, hogy legyünk konzekvensek, maradjon 
hatályban a jelenleg hatályos rendelkezés, és ezt utasítsuk el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Gurmai Zita képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, 

és köszönöm szépen a barátságos fogadtatást. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A következőt szeretném hozzátenni ahhoz, amit 

Vejkey képviselőtársam mondott, hogy akkor a legfőbb ügyészt még Györgyi 
Kálmánnak hívták, és egyébként a Fidesz is megszavazta akkor ezt a javaslatot. De 
nyilvánvaló, hogy ennek a mostani javaslatnak elsődlegesen az volt a célja, hogy nem 
az ügy jogi részéről, hanem a politikai felelősség tisztázásáról szerettünk volna beszélni, 
és nyilvánvaló, hogy tisztázandó politikai felelősség pedig szerintem akad bőven. 
Völner Pál országgyűlési képviselő mégiscsak az Igazságügyi Minisztériumnak a 
miniszterhelyettese volt, és azért nem kis összegekről van szó.  

S nyilvánvaló, hogy ennek a bizottságnak a célja az lehetne, hogy a Völner-ügy 
politikai hátterét föl lehessen tárni, illetve annak a felmérése, hogy milyen 
intézkedések, jogszabály-módosítások szükségesek, különösen a végrehajtói 
szervezetre tekintettel, hogy melyek azok a problémák, amelyek a polgári bírósági 
végrehajtási eljárás során fokozottan érintik a szegénységben élő, különösen a 
hajléktalan vagy bizonytalan lakhatási helyzetben levő embereket. S nyilvánvalóan 
annak a vizsgálata is fontos lenne, hogy az egyetemi függetlenség visszaállítása 
érdekében szükséges-e az egyetemek hivatásetikai szabályainak, a 
vizsgaszabályzatoknak, illetve a törvényi szabályozásnak az adott esetben való 
átgondolása is. 

Ennyit mindenképpen szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Balla György jelezte hozzászólási szándékát. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én szeretném, ha Arató Gergelynek igaza lenne, amit a baloldali ügyekkel 
kapcsolatban mondott. Ezért azzal kezdeném a hozzászólásomat, hogy én úgy 
gondoltam, ennek a tárgysorozatba-vételi javaslatnak megváltoztatják a címét, és 
innentől kezdve úgy fog hangozni: a zuglói parkolási üggyel összefüggésben 
megállapítható fővárosi önkormányzati felelősséget feltáró eseti bizottság 
létrehozására tesznek javaslatot. 

Ami pedig a konkrét javaslatot illeti. Gurmai képviselő asszony, alelnök asszony 
tökéletesen mondta, hogy a Fidesz is megszavazta azt a javaslatot, hogy egyébként 
bűnvádi eljárás alatt lévő ügyek kapcsán ne lehessen parlamenti vizsgálóbizottságot 
létrehozni, és ezt azért szavaztuk meg, mert így gondoljuk. Mi így gondoltuk akkor is, 
meg így gondoljuk most is. Önök meg - bocsánat, képviselő asszony -, úgy látszik, csak 
akkor gondolták így, mert az, hogy valamit nem vizsgálóbizottságnak, hanem eseti 
bizottságnak neveznek át, hogy a törvénynek valamilyen szinten megfeleljenek, de 
egyébként a feladata pont ugyanaz lenne, mint egy vizsgálóbizottságnak, az szerintem 
nem megoldás. 

Szerintem az a helyes, ha az igazságszolgáltatás függetlenül végzi a dolgát, az 
igazságszolgáltatás eljárásainak eredményeképpen születik valamilyen ítélet - ha 
egyáltalán eljut abba a szakba, hogy ítéletnek kell születni -, és azt követően a 
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parlament, mint egy másik hatalmi ág egyébként, már az ítélet birtokában levonhatja 
a szükséges konzekvenciákat.  

Szép az, amit most tetszettek mondani, de - hogy mondjam… - kicsit álságos. 
Harminc nap múlva választás van. Pontosan tetszenek tudni, hogy harminc nap alatt 
semmiféle bizottság fölállni sem tud. Nem is ez a célja egyébként annak, amit 
elmondott képviselő asszony meg képviselő úr. Egyetlenegy célja van ennek a 
javaslatnak, hogy valamilyen módon megpróbálják fönntartani ezt az ügyet, és ezzel 
elfedjék a saját ügyeiket. Ehhez mi nem szeretnénk asszisztálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólásra jelentkezést nem látok. A vitát 

lezárom. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e az elhangzottakra 
válaszolni. (Jelzésre:) Nem kíván. 

Határozathozatal 

Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy a Völner-üggyel 
összefüggésben megállapítható kormányzati felelősséget feltáró eseti bizottság 
létrehozásáról szóló H/18249. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a H/18249. számú határozati javaslatot 7 igen 
szavazattal, 24 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a bizottság mai munkáját. Az ülést berekesztem. Mindenkinek 
további szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 38 perc)  

 

 

Dr. Salacz László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Prin Andrea 


