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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló 
bizottságának 

2012. május 15-én, kedden, 10 óra 18 perckor  
a Képviselői Irodaház V. emelet 556. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirend  

1. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke 

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) 
Németh Szilárd István (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) 
Göndör István (MSZP) 
Szilágyi Péter (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Simon Gábor (MSZP) Göndör Istvánnak (MSZP) 
 

 
A bizottság titkársága részéről 

Dr. Karsai József főtanácsadó 
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(A bizottság 10 óra 2 perctől 10 óra 18 percig zárt ülés keretében ülésezett.  

A nyilvános ülés kezdetének időpontja: 10 óra 18 perc) 

 

Egyebek 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! A zárt ülés után munkánkat nyilvános ülés keretében folytatjuk. Az 
Egyebek kategóriában azt szeretném elmondani, hogy a tervezett horvátországi úttal 
kapcsolatban túl nagy érdeklődés az új időpont iránt nem jelentkezett, a jelenlévők közül még 
Varga István és Göndör István képviselő urak jelentkeztek.  

Erre a bizottsági ülésre május 30-án kerülne sor, ha jól tudom, ez holnaphoz két hét 
múlva lenne. Az ügy pikantériája az, hogy május 29-én, kedden hétfői munkanapot tartunk, 
tekintettel arra, hogy a hétfő pünkösdhétfő, másnap pedig egészen biztosan plenáris ülés lesz. 
Göndör képviselő úrnak a jegyzői beosztása miatt meg kell kérnie Szilágyi Péter képviselő 
urat, hogy helyettesítse, mivel ő nem jön Horvátországba.  

A bizottság többi tagja igényt tart-e további ismertetésre ezzel az úttal kapcsolatban? 
(Nemleges jelzések.) Tulajdonképpen a Parlament meglátogatása, egy-két tisztségviselővel 
való találkozás szerepel a programban. Számomra újdonság, nem tudtam róla, hogy 
Zágrábban van egy Antall József szobor. Arról tudtam, hogy van Antall József utca, ott már 
jártam, de a szobrot még nem láttam. A szoborhoz mindenképpen elmegyünk, és tisztelettel 
adózunk Antall József emlékének. Az a kérésem, hogy minden körülmények között vigyünk 
egy koszorút.  

Tisztelt Bizottság! Abban az esetben, amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincs, az 
Egyebek napirendi pont keretében az általam mondottakat befejezem.  

A bizottság tagjainak van-e kérdése, észrevétele? (Dr. Varga István: Kik jönnek 
Horvátországba?) Simon Gábor, Göndör István, Varga István, jómagam, és a bizottságot 
szakértőként támogatná Karsai József és Géczi József Alajos, akit én hívtam meg erre a 
bizottsági útra, figyelemmel arra, hogy annak idején a Mentelmi bizottság tartott egy nagy 
értekezletet Magyarországon, amelyen a horvátországiak is részt vettek. Abban az időben 
Géczi József Alajos részt vett a horvát parlamenttel kapcsolatos előkészítő munkában, és úgy 
éreztem, a látogatásunk színvonalát emeli, ha egy ilyen régi találkozást felújítva folytatnánk. 

Egyéb észrevételem nincs. A bizottság tagjainak van-e? (Nemleges jelzések.) 
Amennyiben nincs, köszönöm szépen a jelenlétet, a bizottsági ülést berekesztem. 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc)  

 

  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


