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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló 
bizottságának 

2012. június 19-én, kedden, 10 óra 28 perckor  
a Képviselői Irodaház V. emelet 556. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

Dr. Simon Gábor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Németh Szilárd István (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) 
Göndör István (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről 

Dr. Karsai József főtanácsadó 
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(A bizottság 10 óra 3 perctől 10 óra 28 percig zárt ülés keretében ülésezett.  

A nyilvános ülés kezdetének időpontja: 10 óra 28 perc) 

 

A mentelmi bizottság ügyrendjének módosítása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! A zárt ülés után munkánkat nyilvános ülés keretében folytatjuk.  

Nem mindenki volt jelen, tegnap egy mandátumvizsgáló ügyünk volt, amelyre egy 
rövid időre visszatérnék. Az asztalon mindenki talál egy feljegyzést, illetve egy anyagot, 
amely a készülendő új jogszabályváltozásokra figyelemmel az új ügyrendre vonatkozik. 
Németh Szilárd képviselő úrnak mondom, hogy tegnap abban állapodtunk meg, hogy ehhez 
az anyaghoz, ha bárkinek hozzászólása van, azt köszönettel vesszük. Ma csak kiosztjuk, nem 
tárgyaljuk meg, hogy mindenki megnézhesse, és ennek megfelelően, ha szükséges, 
határozunk. Ezt nem kell elkapkodni, nehogy hibát kövessünk el. Alapvetően az újdonsült 
feladatunk, a fegyelmi jogkör teszi indokolttá, de az is csak akkor lesz sürgős, ha előfordul 
egy fegyelmi ügy.  

Kérem, hogy minél előbb készüljünk fel arra, hogy netalántán ilyen előfordulhat, mert 
érdekes módon azt látom, hogy a plenáris ülések hangulata egyre paprikásabb, legalábbis 
tegnap ilyen volt. Jó lenne, ha a kialakítandó joggyakorlat miatt ezt az ügyrendet minél előbb 
elfogadnánk, de erről ma nem akarok vitát nyitni. 

Egyebek 

A horvátországi utazásunkról elmondható, hogy jól sikerült. Most az úti jelentést azzal 
küldöm el a Külügyi Hivatalnak, mivel az az íratlan szabály, hogy a bizottságok minden 
évben egy hosszabb repülős útra és egy rövidebb mikrobuszos útra elutazhatnak, a 
mikrobuszos úton a zágrábi úttal túlvagyunk, és bejelentem, ha a bizottság támogatja, kérem a 
külügyet, keressék meg annak a lehetőségét, hogy Párizsba mehessünk. (Dr. Varga István: 
Berlin is, London is jó lenne.) Nekem azt is néznem kell, amikor az utakat kiírjuk, hogy hol 
járt már a mentelmi bizottság. 

Mai bizottsági ülésünket berekesztem, köszönöm szépen a jelenlétet. 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc)  
 

  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 


