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A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOK MEGALAKÍTÁSÁNAK KÉRDŐJELEI  
(Milyen változásokat hozott az Országgyűlésre vonatkozó új szabályozás  

a vizsgálóbizottságokra vonatkozóan?) 
 
 
 
Tanulmányomban az Országgyűlésre vonatkozó, nemrég elfogadott új normáknak, 
szabálymódosításoknak – nevezetesen az Országgyűlésről szóló törvénynek,1 vala-
mint a Házszabály módosítására vonatkozó OGY határozatnak2 – a vizsgálóbizottsá-
gokról hozott főbb változásait tekintem át. Mivel a jogintézmények szempontjából 
azok hibáinak, hiányosságainak kiemelése általában hálásabb és hasznosabb fel-
adat, ezért elemzésemben elsősorban ezekkel foglalkozom. Mielőtt azonban az 
érdemi kérdésekre rátérnék, szükségesnek tartom röviden áttekinteni, összefoglalni 
az új szabályozás előzményeit, valamint körülményeit. 

Az Alkotmánybíróság 50/2003. (XI. 5.) AB határozatában (a továbbiakban: AB 
határozat) kimondta, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenességet idézett elő azzal, hogy  
- nem szabályozta törvényben az Alkotmánynak megfelelően az állandó és ideigle-

nes bizottságok vizsgálati tevékenységének rendjét;  
- hiányoznak a bizottsági vizsgálat sui generis voltát (a bírósági eljárásokhoz, a 

közigazgatási, illetve a büntetőeljárásokhoz való viszonyát) rögzítő szabályok;  
- hiányoznak a bizottsági vizsgálatok hatékonyságának törvényi feltételei, és 

ezáltal sérülhet az Országgyűlésnek a hatalommegosztás elvéből következő 
parlamenti ellenőrzési funkciója;  

- azzal, hogy az Országgyűlés nem biztosította törvényben, hogy a bizottsági 
vizsgálatok során az Alkotmánynak megfelelően érvényesüljön a közügyek 
megvitatásának szabadsága; ugyanakkor megfelelő védelemben részesüljenek 
a személyiséget és a magánszférát védelmező jogok; 

                                                 
1 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
2 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY hat. 
módosításáról szóló 36/2012. (IV. 19.) OGY hat. 
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- megfelelő jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre a vizsgálati tevékenysé-
get folytató országgyűlési bizottságok által hozott, személyek jogát vagy jogos 
érdekét sértő jogalkalmazói döntésekkel szemben. 

A fent megfogalmazott főbb alkotmányossági kritériumok alapján az Ország-
gyűlésnek a bizottságok vizsgálati tevékenységével kapcsolatban átfogó, törvényi 
szintű szabályozást kellene alkotnia.3 Az Alkotmánybíróság határozata alapján az 
Országgyűlésnek 2004. március 31-ig kellett volna pótolnia a hiányzó törvényi 
szabályozást,4 azonban az Országgyűlés a kívánt törvényi szabályozással egészen 
2012-ig adós maradt, és mint majd látjuk, a jelenlegi kodifikációs munkák kapcsán 
is merülnek fel alkotmányjogi problémák.  

Az Alkotmánybíróság később az 55/2009. (V. 6.) AB határozatában kiemelte: Az 
Alkotmány 21. § (2)-(3) bekezdése felhatalmazást ad arra, hogy az Országgyűlés 
vizsgálati tevékenységet végző ideiglenes bizottságot hozzon létre. Annak eldön-
tése, hogy az Országgyűlés milyen körben él ezzel a felhatalmazással, és annak 
szabályozása, hogy a parlamenti ellenőrzés rendszerében milyen szerepet szán a 
vizsgálóbizottságoknak, a széles társadalmi rétegeket érintő közügyek mely köré-
nek feltárására tartja szükségesnek vizsgálóbizottság létrehozását, az Országgyűlés 
jogalkotó hatáskörébe tartozik. Az Alkotmánybíróság e határozatában – egyébként 
helyesen – azt vetette fel, hogy az AB határozat alapján megalkotandó törvény 
szabályozásának tárgya lehet a vizsgálóbizottságok helyének, funkcióinak megha-
tározása a parlamenti ellenőrzés rendszerében.  

Abból, hogy a parlament mostanáig nem tett eleget a fentiekből következő sza-
bályozási kötelezettségének, az vonható le, hogy – az Alkotmánybíróság határoza-
tában megfogalmazott alkotmányjogi szempontok ellenére – valamiért nem tartotta 
elég sürgősnek, illetve kiemelkedő fontosságúnak a kérdéses szabályozás elvégzé-
sét. (Ez egyébként rávilágít a mulasztásos alkotmánysértések fenntartása miatti 
jogkövetkezmények hiányával kapcsolatos problémákra, valamint arra a jelenségre, 
hogy a parlamentnek a mindenkori – nagyrészt politikai alapú – elhatározásától 
függ az ilyen alkotmányjogi problémák rendezése.) 

                                                 
3 Az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az alkotmánysértő 
mulasztást az Országgyűlésnek, mint törvényalkotó hatalomnak kell megszüntetnie. 
4 A határidő megállapításánál az Alkotmánybíróság tekintettel volt arra, hogy a vizsgálatot foly-
tató országgyűlési bizottságok tevékenysége az Alkotmányon alapul, és jelentős alkotmányossági 
megfontolások szólnak amellett, hogy ezek a bizottságok megfelelően szabályozott keretek 
között, hatékonyan, de az alapvető jogokat tiszteletben tartva tudják kifejteni a köz érdekében 
végzett tevékenységüket. 
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Ilyen előzmények után kerülhet sor most témánk szempontjából az új szabályok 
kialakítására. A jelenlegi jogalkotói elképzeléseknek megfelelően az Országgyűlés 
működésével kapcsolatos új normatív szabályanyag – természetesen az Alaptörvé-
nyen túl, amely 7. cikk (3) bekezdésében mindössze csak annyit mond ki, hogy az 
országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységét, a bizottságok előtti megjelenés 
kötelezettségét sarkalatos törvény szabályozza – két jogforrási szinten kerül kiala-
kításra. A legfontosabb, garanciális jellegű szabályok az Országgyűlésről szóló 
törvényben, míg a részletesebb, az Országgyűlésről szóló törvény „végrehajtását” 
szolgáló rendelkezések a hatályos Házszabály ezzel egyidejű átfogó módosításával 
születnek meg.  

Elvileg ebbe a szabályozási környezetbe illeszkedik a vizsgálóbizottságok új 
szabályozása is. Feltűnő ugyanakkor, hogy a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatos 
részben régi, részben új szabályok kizárólag az Országgyűlésről szóló törvényben 
kerülnek szabályozásra, ehhez azonban a módosított Házszabályban részletes ren-
delkezések nem kapcsolódnak, a Házszabály eddigi ilyen tárgyú rendelkezéseit 
pedig a módosítás hatályon kívül helyezi (illetve a törvénybe áthelyezi). Ezzel 
kapcsolatban nyilván felmerül az a kérdés, hogy vajon a vizsgálóbizottságok mű-
ködésének minden vonatkozása olyan garanciális jellegű kérdésnek tekintendő-e, 
hogy azt mindenképpen a törvényben kelljen szabályozni. Ez nyilvánvalóan nincs 
így, tehát a szabályozás – legalábbis a jogforrási szintek megfelelő kihasználható-
sága tekintetében – az AB határozat szerinti követelményeket kiterjesztően értel-
mezve a másik véglet irányába mozdult el. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény indokolását tekintve to-
vábbá az állapítható meg, hogy az – álláspontom szerint a kérdéskör jelentőségéhez 
képest meglehetősen nagyvonalúan – csak a szabályozás felületes indokolását adja, 
az egyes részletszabályok tartalmának jobb megértéséhez nem sokban járul hozzá.5 
Érdemi tartalmában kiemeli: „A vizsgálóbizottságokra vonatkozóan a Javaslat a 
korábbi házszabályi rendelkezéseknél részletesebb, az együttműködésre kötelezettre 
vonatkozó garanciális szabályokat tartalmaz. (…) A Javaslat hosszas, nagyjából 
nyolc éves alkotmányos mulasztás végére tesz pontot a vizsgálóbizottságokra vo-
natkozó szabályozás törvényi szintre emelésével. Az AB határozat ugyanis megál-
lapította, hogy az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységének rendjét 
                                                 
5 A törvényjavaslatok indokolásának az elmúlt jó pár évben kialakult gyakorlata álláspontom 
szerint rossz megoldási irányt választott, és mind mennyiségileg, mind minőségileg arányt té-
vesztett. A törvénykezdeményező ugyanis az indokolásban nagyon sok esetben csak megismétli 
a normatív szöveget, a normatív tartalom kialakításának érdemi magyarázatát azonban sokszor 
egyáltalán nem vagy csak felületesen adja meg. 
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törvényben kell szabályozni, valamint törvényben kell biztosítani a vizsgálatok 
hatékonyságát. A Javaslat fenntartja a vizsgálóbizottság létrehozásának hatályos 
feltételeit,… (…) A Javaslat szabályozásából következik, hogy az Országgyűlés 
vizsgálati tevékenysége kizárólag a politikai felelősség megállapítását szolgálhatja, 
és a vizsgálóbizottság megállapításai más hatóságot vagy a bíróságot nem kötik. 
Ebből követően a vizsgálóbizottság megállapításai is politikai természetűek, ame-
lyekkel szemben a hagyományos közigazgatási vagy bíró fórumok előtt jogorvos-
latnak helye nincs.” 

Mindezek áttekintése után már rá lehet térni a vizsgálóbizottságokat érintő fonto-
sabb tartalmi kérdésekre. Az új szabályozás tartalmának kialakítására – mint fen-
tebb már említettem – kiemelt hatása volt az AB határozatnak, és a mostani szabá-
lyozásnak nyilvánvalóan törekednie kell minden alkotmányos visszásság kiküsz-
öbölésére, és ezeken felül a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatos egyéb hibás vagy 
következetlen szabályok lehetőség szerinti kijavítására, illetve a hiányok pótlására 
is.6 Ennek ellenére számos következetlenség, illetve alkotmányjogi probléma merül 
fel az új szabályok kapcsán is. A következőkben két ilyen problémakörrel foglal-
kozom részletesebben, míg ezt követően néhány más problémát rövidebben, felso-
rolásszerűen említek meg. 

 
1. Először is már a vizsgálóbizottságok létrehozatalának kötelező jellegével kap-
csolatban jelentős változás körvonalazódik. Az Országgyűlésről szóló törvény 24. 
§ (2) bekezdése kimondja, hogy a vizsgálóbizottságot létre kell hozni, ha azt a 
képviselők legalább egyötöde indítványozza, és ezzel a törvény valójában a hatá-
lyos házszabályi rendelkezést veszi át. A törvény 24. § (2) bekezdése azonban – a 
törvény 147. § (1) bekezdése és 144. § (3) bekezdése szerint – az országgyűlési 
képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés 
alakuló ülésének napján akként módosul, hogy azt követően a törvény már azt 
fogja előírni elő, hogy vizsgálóbizottság létrehozását a képviselők egyötöde kez-
deményezheti. A különbség tehát az, hogy a legalább egyötödös arányú kezdemé-
nyezés esetén megszűnik a létrehozási kötelezettség. Ez kétszeres problémával is 
jár. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a módosítással elvész a rendelkezés kisebbségvé-
delmi funkciója, hiszen az egyszerű többségi szavazás főszabályára tekintettel 
fennáll az esélye, hogy csak a mindenkori kormánytöbbségnek tetsző létrehozási 

                                                 
6 Erről a témáról bővebben írtam a következő tanulmányban: BUJDOSÓ 2010. 
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javaslatok eredményezik majd vizsgálóbizottság tényleges létrehozását.7 Emellett 
azonban másik szempontból is sérül a kisebbségvédelmi funkció. Ugyanis mindad-
dig, amíg a létrehozatal egyötödös kezdeményezés esetén kötelezettség, addig az 
egyötödös kezdeményezői arány megkövetelése ellensúlyként szolgál arra, hogy a 
kisebbség se élhessen vissza kezdeményezési jogaival, és hogy csak a relatíve na-
gyobb támogatottságot élvező kezdeményezések vezessenek sikerre. Ezzel szem-
ben, ha a vizsgálóbizottság létrehozása mérlegelés kérdése, az egyötödös kezdemé-
nyezői arány követelményének fenntartása a korábbi szabályozáshoz képest abból 
a szempontból is kedvezőtlenebb helyzetet eredményez, hogy valójában ez önma-
gában is korlátot fog képezni a kisebbség számára. (Azt nyilván be kell látni, hogy 
minimális támogatottság megkövetelése ilyenkor is indokolt, de ennek az aránynak 
álláspontom szerint mindenképpen kisebbnek kellene lennie a hatályos szabályo-
záshoz képest.) 

Egyébként meg kell jegyezni, hogy az európai modelleket vizsgálva mindkét 
megoldásra lehet példát találni. A cseh alkotmány például – annak kimondásával, 
hogy a cseh Képviselőház csak akkor alakíthat vizsgálóbizottságot, ha a képviselők 
legalább egyötöde kéri8 – szintén csak lehetőségnek tekinti a vizsgálóbizottságok 
létrehozását, és ezt a kezdeményezők minimális számához köti, ugyanakkor meg-
fogalmazásából az is következik (szemben a magyarral), hogy ez a vizsgálóbizott-
ságok létrehozatalának egyetlen módja. Ez a megoldás nem bír kisebbségvédelmi 
relevanciával, mivel az egyötödös szabály esetén is csak lehetősége a kormány-
többség által uralt parlamentnek a vizsgálóbizottság létrehozatala. Épp ellenkező-
leg, a kollektív kezdeményezés előírásával valójában megnehezíti a vizsgálati jog 
gyakorlását, így ebből a szempontból nem feltétlenül kedvez az érdemi parlamenti 
ellenőrzési-vizsgálati funkció gyakorlásának. 

Van olyan modell is, amely párhuzamosan fogalmazza meg a vizsgálóbizottsá-
gok létrehozatalának jogát (lehetőségét), és – az ehhez szükséges feltételek meg-
határozása mellett – a vizsgálóbizottságok létrehozatalának kötelezettségét is. Ebbe 
a modellbe tartozik például Németország, amelynek alkotmánya a tagok egyne-
gyedének indítványára teszi kötelezővé vizsgálóbizottság létrehozását.9 A portugál 
alkotmány azt mondja ki, hogy a vizsgálóbizottságok általános rendelkezések sze-
rinti létrehozatali lehetőségének sérelme nélkül kötelező létrehozni vizsgálóbizott-
                                                 
7 Annak elismerése mellett, hogy a vizsgálóbizottságok létrehozatalának sikere nem feltétlenül a 
kormánypártok kontra ellenzék szavazatainak relációjában értelmezhető, de alkotmányjogi 
szempontból nyilván ez a szempont a legérdekesebb. 
8 Cseh alkotmány 30. cikk (1) bek. 
9 Német alaptörvény 44. cikk (1) bek. 
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ságot, ha a – képviselői jogaikat teljes körűen gyakorolni képes – képviselők egy-
ötöde erre vonatkozó indítványt terjeszt elő, azzal a megkötéssel, hogy minden 
képviselő ülésszakonként csak egy ilyen indítványt támogathat.10 Itt – mint látható 
– a kisebbséggel szemben további korlátot jelent az ülésszakonkénti egy indítvány 
támogatása. 

Bár mindezek alapján látható, hogy többféle modell létezhet, mégis a demokrati-
kus hatalomgyakorlásra, valamint a parlamenti kisebbségi jogok védelmére tekin-
tettel, álláspontom szerint, alkotmányjogi szempontból szerencsésebb, ha a vizsgálóbi-
zottságok létrehozatala bizonyos minimális feltételek teljesítése esetén kötelező. 
 
2. A törvény indokolása (pusztán deklarálva, annak tartalmát érdemben nem ele-
mezve) a törvény egyik legfontosabb eredményeként emeli ki a vizsgálóbizottsá-
gok eljárásában együttműködésre kötelezettekre vonatkozó szabályok megalkotá-
sát. Ezzel kapcsolatban szintén indokolt néhány megjegyzés. 

A szabályozás az együttműködésre kötelezettet adatszolgáltatási kötelezettség-
gel, megjelenési kötelezettséggel, illetve nyilatkozattételi kötelezettséggel terheli.11 
A szabályozás részletesebb áttekintését követően az látható, hogy már a kötelezés 
közjogi jellege sem tisztázott, az ahhoz kapcsolódó garanciák pedig nagyobb rész-
ben hiányoznak. Nem világos, hogy itt valamiféle közigazgatási döntéshez hasonló 
döntésről van szó (olyan ez például, mint az idézésről szóló végzés?), vagy egy 
speciális döntéstípusról, tehát hogy ez a döntés aktustani szempontból egyáltalán 
hova helyezhető. A garanciák kapcsán pedig például nem egyértelmű, hogy lehet-e 
a döntéssel szemben valahol jogorvoslattal, esetleg kifogással élni. Előfordulhat 
ugyanis, hogy a kötelezettség (például az adatszolgáltatási kötelezettség) a kötele-
zett fontos érdekeit, esetleg valamely jogát sérti, és ezzel kapcsolatban még akár 
előzetesen is (a döntés végrehajtása) előtt is indokolt lenne valamiféle jogorvoslati 
lehetőséget biztosítani. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése ugyan tartal-
maz egy rendelkezést, mely szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvos-
lattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a 
jogát vagy jogos érdekét sérti, ezt azonban csak nagyon nagy túlzással lehetne csak 
kiterjeszteni a vizsgálóbizottság döntésére.  

Másik oldalról persze lehet azt is mondani, hogy sokkal nagyobb (alkotmányos) 
érdek fűződik ilyenkor a kötelezettség teljesítéséhez, mint annak biztosításához, 
hogy a kötelezett esetleg jogorvoslattal meg tudja akasztani a kötelezettség teljesí-

                                                 
10 Portugál alkotmány 178. cikk 1. és 4. bek. 
11 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 25. § (2) bek. 
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tését. Ezt az ellentmondást álláspontom szerint valamilyen módon mindenképpen 
szabályozni kellett volna, akár úgy is, hogy „a két szélsőértéket középre rendezik”. 
Például elő lehetett volna írni, hogy amennyiben a kötelezett lényeges jogos érde-
két sérti a kötelezés, ezt jelezve kérhesse a vizsgálóbizottságot, hogy döntését újból 
fontolja meg, esetleg engedje meg, hogy a kötelezettséget csak bizonyos terjede-
lemben teljesíthesse. (Ez nyilván nem minősülne teljes értékű jogorvoslatnak, de 
sok esetben akár már a reflexió, a figyelemfelhívás lehetősége is elegendő lehetne.) 
Másrészt olyan megoldást is lehetne találni, hogy a fenti esetben a kötelezett vala-
mely más parlamenti fórumhoz, például valamelyik előre meghatározott állandó 
bizottsághoz vagy esetleg a Házbizottsághoz fordulhatna. (A megoldási javaslato-
kat még lehetne sorolni.)  

Szintén ki lehet emelni a nyilatkozattételi kötelezettséget is, amely kapcsán au-
tomatikusan felmerül a kérdés, hogy mi történik azokban az esetekben, amikor 
hasonló szituációban az egyes eljárásjogok a meghallgatott személyt (tipikusan a 
tanút) mentesítik a nyilatkozattételi, vallomástételi kötelezettség alól, illetve ezt 
számára megtagadhatóvá teszik. Mivel a más eljárásjogokban ennek kapcsán meg-
határozott esetkörök, szituációk a parlamenti vizsgálati eljárás során is előfordul-
hatnak, ezért az Országgyűlésről szóló törvényben is indokolt lenne ilyen esetekre 
megoldást találni. A jelenlegi szabályozás így most megengedi, hogy nyilatkozat-
tételre kötelezzenek például értelmi fogyatékosokat vagy éppen a vizsgálattal érin-
tett személy hozzátartozóit is. Ennél még súlyosabb eset is előfordulhat például 
akkor, ha a vizsgálóbizottság által meghallgatott személyt korábban már egy, a 
vizsgált ügyhöz tárgykörében kapcsolódó büntetőeljárásban esetleg már kihallgat-
ták, és ott megtagadhatta a vallomást (mert például azzal magát bűncselekménnyel 
vádolta volna), a vizsgálóbizottság előtti eljárásban azonban már nem teheti meg. 
A bizottság így akár megtehetné, hogy a büntetőeljárásban meg nem tett kompro-
mittáló nyilatkozatot pótoltatná, és – igaz nem jogi, hanem – politikai alapon fel-
használná annak tartalmát (akár a nyilvánosság előtt is). 

A fentiekhez hasonlóan az adatszolgáltatási kötelezettség kapcsán a minősített 
adatok vagy a hivatásrendi titkok kérdése merülhet fel, a megjelenési kötelezettség 
kapcsán pedig az igazolt távolmaradás kérdése.  

Meg kell még említeni, hogy az Alaptörvény 18. cikk (4) bekezdésének harma-
dik mondata kimondja, hogy az Országgyűlés és az országgyűlési bizottság (így a 
vizsgálóbizottság is) az ülésén való megjelenésre kötelezheti a Kormány tagját. 
Tehát azt láthatjuk, hogy a kormánytagok esetén egyenesen alaptörvényi kötele-
zettség a megjelenés, ha azt a bizottság előírja. Ez a végrehajtó hatalom ellenőrzé-
sének funkciójából adódóan teljesen érthető, más személyekre nézve azonban 
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problémákat okozhat. Az Országgyűlésről szóló törvény 26. § (2) bekezdés d) 
pontja kimondja ugyan, hogy a vizsgálóbizottság jelentése tartalmazza az együtt-
működésre kötelezett észrevételeit a vizsgálat módszereire és megállapításaira 
vonatkozóan, ez azonban utólagos jellegű, és tulajdonképpen semmiféle érdemi 
kontrollt nem biztosít.  

Az együttműködésre kötelezett helyzete kapcsán, ami szintén szembeszökő, az a 
szabályzás lex imperfecta jellege. A törvény 25. § (3) bekezdése ugyanis kimondja, 
hogy amennyiben a kötelezett nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségnek, 
akkor erről az ülést vezető házelnök vagy alelnök – a vizsgálóbizottság elnökének 
tájékoztatása alapján – az Országgyűlés soron következő ülésén való bejelentéssel 
tájékoztatja a nyilvánosságot. Az elnök ilyen bejelentése azonban álláspontom 
szerint – legalábbis hatékonysági szempontból – nem igazán minősíthető adekvát 
jogi eszköznek. Ha az együttműködésre kötelezett személy politikus, képviselő, 
esetleg egyéb, közhatalmat gyakorló személy, akkor persze a plénum előtti nyilvá-
nosság lehet visszatartó erő, hiszen az kihathat az illető politikai megítélésére, 
esetleg pozíciójára is. De mi történik, ha a kötelezett például egy ismeretlen ma-
gánember vagy esetleg egy cég képviselője? Ebben az esetben ugyanis nem vilá-
gos, hogy a plénum előtti bejelentésnek milyen szankciószerepe van. (Ad absur-
dum egy cég esetén még reklámnak is jól jöhet a nyilvános bejelentés.) Álláspon-
tom szerint tehát ez a megoldás nem felel meg az AB határozatban megkövetelt, a 
vizsgálat hatékonyságával kapcsolatos követelménynek. Erre az esetre megfontol-
ható lenne például valamilyen pénzügyi jellegű szankció előírása. (E lehetőségnek 
a vizsgálata azonban jelenleg nem lehet tárgya a tanulmánynak.) 

Hétköznapi szemmel tekintve lehetne persze azt is mondani, hogy a kötelezések-
kel kapcsolatos érdemi szankció hiánya legalább ellensúlyozza a kötelezettségek-
kel kapcsolatos garanciák hiányát, de ez, álláspontom szerint, nyilvánvalóan nem 
lehet megfelelő érv, mivel e kötelezettségek, az alkotmányjogilag védett jogok és 
értékek, valamint maga a szankció nem hozható egy síkra. Másrészt a szankció 
hiánya azért sem jó ellensúlyozó tényező, mert az AB határozat – mint fentebb már 
említettem – érdemi, hatékony eljárást követel meg.  

A fenti problémák (és az egyéb, itt részletesen nem tárgyalt problémák) nagy ré-
szét egyébként megoldaná részletes eljárási szabályok megalkotása, vagy valami-
lyen olyan utaló szabály, amely más átfogó eljárásjogi szabályozások, például a 
büntetőeljárási törvény megfelelő alkalmazását írnák elő. Ez utóbbira lehet példa a 
német alkotmány megoldása, amely kimondja, hogy a vizsgálóbizottságok bizo-
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nyítási eljárására(!)a büntetőeljárási törvényt kell megfelelően alkalmazni.12 A 
német alkotmány ugyanakkor a korrekt eljárás kereteinek megteremtése érdekében 
ennél sokkal messzebb megy, mert például kimondja azt is, hogy a vizsgálóbizott-
ság számára a bíróságoknak és a közigazgatási hatóságoknak jogi és igazgatási 
segítséget kell nyújtaniuk.13 Tehát itt már nem egyszerűen arról van szó, hogy megte-
remtik a vizsgálóbizottságok eljárásának részletes eljárásjogi keretrendszerét, hanem 
ennek alkalmazásához speciális belföldi jogsegély keretében közhatalmi jellegű 
segítséget is nyújtanak. Ez a rendelkezés egyébként teljesen érthető és indokolt is, 
hiszen a vizsgálóbizottságoktól nem várható el, hogy miközben a bizonyítási 
eljárásban a büntetőeljárási törvényt alkalmazzák, teljes körű büntetőeljárási jogi 
szakismeretekkel is rendelkezzenek. Megjegyzendő, hogy ez utóbbihoz hasonló 
jogsegély-megoldást alkalmaz például a spanyol,14 a dán15 és az osztrák16 modell 
is. (Innen már csak egy logikai lépés lenne addig eljutni, hogy a vizsgálóbi-
zottságok más szervek közreműködését akár a döntések kikényszerítésére is fel-
használhassák, de ez a gondolatkör messzire vezet.) 

Összefoglalva tehát a fenti szempontok alapján a jelen probléma kapcsán fennáll 
a rendeltetésszerű hatáskörgyakorlás sérelmének lehetősége, ezzel összefüggésben 
az együttműködésre kötelezettek egyes alkotmányos jogainak sérelme, másrészt 
sérül a hatékonyság elve is. Ugyanakkor akár konkrét eljárási szabályok és garan-
ciák megfogalmazásával, akár valamely más kódexre való utalással (és ehhez szük-
ség szerint megfelelő kiegészítő szabályok megalkotásával), továbbá esetleg egyéb 
jogalkalmazói segítség (pl. jogsegély) biztosításával mindenképpen szükség lenne 
a vizsgálóbizottságokat normatív eszközökkel eljárásjogilag megtámogatni. 
 
3. Az eddig tárgyalt fontosabb problémakörök mellett végül – szinte csak felsoro-
lásszerűen – szükségesnek tartok még néhány olyan pontot megemlíteni az Or-

                                                 
12 Ld. német alaptörvény 44. cikk (2) bek. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a büntetőeljárási 
törvény megfelelő alkalmazásának előírása annyiból veszélyeket is rejt magában, hogy nem 
biztos, hogy minden esetben egyértelmű, mi minősül „megfelelő” alkalmazásnak. Másrészt látni 
kell, hogy a német rendszerben is csak az általános vizsgálóbizottsági szabályok kapcsán írja elő 
az alkotmány a büntetőeljárási törvény alkalmazását, de például a 45d. cikk (2) bekezdésében 
szabályozott és speciális bizottságként megjelenő ún. Parlamenti Ellenőrzőbizottság esetén már 
azt mondja ki, hogy a részletszabályokat külön szövetségi törvény állapítja meg. 
13 Német alaptörvény 44. cikk (3) bek. 
14 Spanyol alkotmány 109. cikk 
15 Dán alkotmány 51. § 
16 Osztrák alkotmány 53. cikk (3) bek. 
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szággyűlésről szóló új törvény kapcsán, amely a jövőben problémákat okozhat, 
vagy alkotmányjogi értelemben legalábbis furcsa megoldást jelent. 

A törvény 27. §-a a vizsgálóbizottságokra vonatkozóan alkalmazni rendeli a 17. 
§-t is, annak viszont (2) bekezdése úgy szól, hogy a Kormány tagja, az államtitkár 
és a kormánymegbízott kivételével minden képviselő számára lehetővé kell tenni, 
hogy legalább egy állandó bizottság munkájában részt vegyen. Ebből a szabályo-
zásból kisarkítva az következik, hogy például ha egy adott pillanatban csak egy 
vizsgálóbizottság működik a parlamentben, akkor annak lehet akár több száz tagja 
is. Egyet lehet ugyan érteni azzal, hogy ez a szabály az állandó bizottságok esetén 
jól alkalmazható, de a vizsgálóbizottságoknál már a hatékonyság rovására mehet, 
miközben nem jár akkora előnnyel a képviselők számára, hogy ténylegesen majd-
nem mindegyikük részt vehet annak munkájában. 

A törvény 28. § (3) bekezdése kimondja, hogy ha e törvény kivételt nem tesz, az 
Országgyűlés tisztségeire, illetve bizottságaiba bármely képviselő megválasztható. 
Ebből pedig – mivel eltérő szabály erre vonatkozóan nem található – az követke-
zik, hogy a megalakított vizsgálóbizottság összetételéről döntő mindenkori parla-
menti többség akár olyan tagokat is delegálhat a bizottságba, akikkel kapcsolatban, 
vagy akiket érintően a vizsgálatok folynak, ez pedig nem igazán fér össze a vizs-
gálóbizottságok alkotmányos rendeltetésével. 

A törvény 50. § (5) bekezdése értelmében, ha a képviselő képviselői jogait (fe-
gyelmi jogkörben) felfüggesztették, a felfüggesztés első és utolsó ülésnapja közötti 
időtartamban a képviselő nem vehet részt az Országgyűlés ülésein és az ország-
gyűlési bizottságok munkájában, valamint tiszteletdíjra sem jogosult. Álláspontom 
szerint ez a rendelkezés általános szabályként hatékony és indokolt, megfelelő 
fegyelmi eszközt ad a képviselők általi rendbontásokkal, visszás magatartásokkal 
szemben, azonban a vizsgálóbizottságok esetén ennek előírása nyilvánvaló túlzás. 

Szintén a törvény 27. §-a írja elő a 15. § (2) bekezdés alkalmazását is, amelynek 
értelmében az Országgyűlés az Alaptörvény elfogadására, illetve módosítására 
irányuló javaslat, valamint törvényjavaslat, határozati javaslat, politikai nyilatko-
zat-tervezet és jelentés készítésére kérheti fel az állandó bizottságot. Vizsgálóbi-
zottságok esetén ezek közül mindenképpen furcsának hat az Alaptörvény módosí-
tására, még inkább annak elfogadására irányuló javaslat elkészítésére való felkérés 
lehetősége, tekintettel arra, hogy a vizsgálóbizottságnak nem az alkotmányozásban 
való közreműködésben kell jeleskednie (még egy sokadik funkció gyakorlásaként 
sem), hanem a parlamenti ellenőrzésben. 

A szabályozás továbbra sem szab határidőt a vizsgálóbizottsági jelentések elké-
szítésére. Ennek hiányában a hatékonyság elve sérül, a vizsgálóbizottság működése 
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parttalanná válhat,17 ez pedig szélsőséges esetben „bizalmi válságot” idézhet elő a 
vizsgálóbizottságok működésével kapcsolatban általában is. Álláspontom szerint 
ugyanis a demokratikus hatalomgyakorlás keretei között nemcsak a mindenkori 
kormányzati tevékenység vizsgálata fontos, hanem annak szerepe is jelentős lesz, 
hogy az ellenzék vagy akármilyen parlamenti kisebbség milyen módon: milyen 
eszközökkel, milyen hatékonyan, milyen nyilvánosan és milyen eredményeket 
felmutatva tud ellensúlyként dolgozni a kormánytöbbséggel szemben. Ha a vizs-
gálóbizottságok tevékenysége elhúzódik, ez a vizsgálóbizottsági rendszer tekinté-
lyét is alááshatja.  

Az is kérdés továbbá, hogy mi a jelentősége és következménye annak, ha az Or-
szággyűlés nem hoz a jelentésről plenáris elfogadó határozatot, mivel a jelentésről 
az Országgyűlésnek a törvény 26. § (3) bekezdése alapján mindenképp döntenie 
kell. Ez a szabályozási megoldás érthető azokban az esetekben, amikor a jelentés-
ben döntési javaslat is található, de ha ilyen nincs, akkor a döntési helyzet legfel-
jebb csak jelzésértékűségével indokolható. 
 

*** 
 
Mindezek alapján összefoglalóan elmondható, hogy bár fontos lépések történtek a 
vizsgálóbizottságok jobb szabályozásának kialakítása felé vezető úton, ám az AB 
határozatban megfogalmazott követelmények nagyrészt nem teljesültek, és a sza-
bályozás még mindig több olyan – adott esetben alkotmányossági szempontból 
erősen támadható – hibában szenved, amely a gyakorlatban akár súlyosabb prob-
lémákat is okozhat, de legalábbis idővel mindenképpen fel fogja vetni a szabályo-
zás átfogó felülvizsgálatának, illetve módosításának szükségességét.  
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