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Napirendi javaslat 

1. Mandátumigazolás: Horváth Imre (MSZP)  

2. A bizottság ügyrend-tervezetének megtárgyalása 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl:  Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság elnöke  
Szabó Sándor (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Egyed Zsolt (Jobbik)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz) 
  

A bizottság titkársága részéről  

 Dr. Karsai József főtanácsadó 
 

 
Megjelent 
 
 Dr. Szabó Ottó főosztályvezető (Jegyzői Iroda)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Mentelmi Bizottság megjelent tagjait a 2014. december 8-án, 
hétfőn, 12 órára összehívott ülésünkön, az Országház főemelet 56. számú 
tanácstermében. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, és bejelentem, hogy Kerényi 
Jánost Vitányi István helyettesíti.  

A napirendi javaslatot mindenki megkapta, és megkapták hozzá a bizottság 
ügyrend-tervezetét. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e a napirendi 
javaslathoz valakinek hozzászólnivalója, kiegészítenivalója, vagy elfogadja ezt a 
tisztelt bizottság? (Nincs jelzés.) Mivel észrevételt nem látok, szavazásra bocsátom a 
kérdést. Aki elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Mentelmi bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi 
javaslatot. 

Mandátumigazolás: Horváth Imre (MSZP) 

Első napirendi pontunk mandátumigazolás Horváth Imre MSZP-s 
képviselőtársunk ügyében. Úgy tudom, hogy a dokumentumokat mindenki 
áttekintette. Van-e valami észrevétel a dokumentumok kapcsán? (Nincs jelzés.) 
Nincs.  

Határozathozatal  

Akkor ezek után szavazásra bocsátom a kérdést, hogy az Országgyűlésnek azt a 
javaslatot terjesszük-e elő, hogy igazoljuk Horváth Imre mandátumát. Aki igennel 
szavaz? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangú, tartózkodás és nem szavazat nélkül. 

A bizottság ügyrend-tervezetének megtárgyalása 

Második napirendi pontunk a bizottság ügyrend-tervezetének megtárgyalása. 
Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy észrevétel, hozzászólás van-e.  

(Jelzésre:) Igen. Alelnök úrnak megadom a szót. 
 
SZABÓ SÁNDOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Az az észrevételem vagy inkább javaslatom lenne, hogy mivel pontosan látjuk, 

a bizottság nem tud mit tenni, hiszen a törvényi szöveg van beemelve az ügyrendbe - 
nagyon helyesen, nyilvánvaló, a bizottság csak arról dönthet, ami egyébként a 
törvényben benne van -, viszont a parlament előtt van most az LMP-nek és a 
Jobbiknak is egy kifejezetten a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos 
törvényjavaslata, és pontosan a mai nap folyamán fog tárgyalni a parlament arról, 
hogy tárgysorozatba vesszük-e, és a holnapi napon lesz ezekről döntés.  

Nem tudjuk, hogy a parlament hogy fog dönteni, ezeket a törvényjavaslatokat 
tárgysorozatba veszi-e, de ha és amennyiben így döntene, akkor nyilvánvalóan 
kialakulna erről egy vita, és esetlegesen átalakulna maga a vagyonnyilatkozati 
eljárásra vonatkozó, országgyűlési képviselőket érintő szabályozás. Úgyhogy azt 
szeretném javasolni elnök úrnak, illetve azt kérem, hogy amíg ebben a parlament nem 
dönt, addig mi se hozzunk az ügyrendről most döntést. Ez egy alapnak jó, de 
nyilvánvalóan várjuk meg, hogy a két törvényjavaslat tekintetében mi történik holnap 
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a parlamentben, és azt követően kérem, hogy újra jöjjön majd vissza ez a kérdés a 
bizottsági ülésre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Egyéb hozzászólás, észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Nincs.  
Akkor én azt javasolnám az ügyben - ugyan ma meghozhatnánk magára az 

ügyrendre vonatkozó határozatot, mert ha módosult a törvény, akkor 
módosíthatnánk, de alelnök úr felvetését elfogadom -, hogyha ez most ennyire forró, 
hogy itt van a Ház előtt, és a holnapi nap folyamán dönteni fog a tisztelt Ház a 
vonatkozásban, hogy tárgysorozatba vesszük-e vagy nem, akkor egy hetet tudunk 
várni ezzel a döntéssel.  

Egy olyan javaslatot terjesztenék elő, amennyiben ezt a tisztelt bizottság 
elfogadja, hogy e hét péntek 14 óráig, ha bárkinek valamilyen észrevétele, javaslata 
van az ügyrendünkkel kapcsolatban, akkor azt a mob@parlament.hu e-mail címre 
tegye meg, és jövő héten hétfőre összehívnám újra a bizottsági ülést, amelynek 
kifejezetten csak a bizottság ügyrend-tervezetének a megtárgyalása, vitája és 
szavazása lenne. 

Határozathozatal  

Szavazásra bocsátom a kérdést, amennyiben ezt a tisztelt bizottság elfogadja, 
kérem, jelezze! (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag elfogadta. 
Mivel mindenki itt van, jelzem most, de írásban is ki fogjuk küldeni a 

meghívót, hogy szintén itt, a főemelet 58. számú teremben lennénk 12 órakor, 
amennyiben ez jó mindenkinek. (Egyetértő bólintások a képviselők részéről.) 
Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pont következik. Én nem számítottam arra, hogy a 
jövő héten még ülésezni fogunk, ezért úgy készültünk, hogy most, az utolsó bizottsági 
ülésünkön lesz egy búcsúzás és koccintás, de azt javaslom, hogy tegyük át ezt a jövő 
hétre, mert volna rá lehetőség akkor is. 

Az egyebek napirendi ponthoz van-e még valakinek valami közlendője? 
(Dr. Karsai József: Igen, elnök úr.) Szakértő úr, kérlek, mondd el. 

  
KARSAI JÓZSEF, a bizottság főtanácsadója: Tisztelt Bizottság! Azt szeretném 

elmondani önöknek - ahogy telefonon is jeleztem -, hogy a bizottság előtt nincs 
semmilyen ügy, konkrét mentelmi ügy nem érkezett.  

Az előző bizottsági ülésen a bizottság esetleges jövő évi, külföldi utazásáról volt 
szó, a Külügyi Hivatalnak 2-3 hete elment ezzel kapcsolatban egy levél, amelyben az 
van leírva, hogy kérjük evidenciában tartani ezt a jövő évi utazási tervünket. Röviden 
ennyi. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szakértő úr, a tájékoztatást. 
Van-e valakinek egyéb bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm 

szépen. 
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Az ülés berekesztése 

A mai bizottsági ülést ezennel berekesztem, és köszönöm szépen a részvételt. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc) 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


