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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló  
bizottságának 

2013. november 12-én, kedden, 10 óra 27 perckor  
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

1. Meggyes Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő közvádas mentelmi ügyének 
megtárgyalása 
(Zárt ülés!) 
 

2. Simonka György (Fidesz) országgyűlési képviselő magánvádas mentelmi ügyének 
megtárgyalása 
(Zárt ülés!) 

3. Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke 
 
Németh Szilárd István (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz)  
Göndör István (MSZP) 
Dr. Schiffer András (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Vitányi István (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Simon Gábor (MSZP) Göndör Istvánnak (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Karsai József főtanácsadó 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 

Megjelent 

 Dr. Simon Ákos főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 27 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

 
 DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és munkatársait. A Mentelmi bizottság mai ülését 
megnyitom. Megállapítom, hogy Vitányi István képviselő urat Németh Szilárd képviselő úr 
helyettesíti, Göndör István képviselő úr pedig Simon Gábor alelnök urat helyettesíti, tehát a 
helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes.  

A mai ülés napirendjét nem az írásban egyezővel tartom fenn. Szeretném elmondani, 
talán már kiosztásra is került, hogy a tegnapi napon kaptuk meg a dr. Budai Gyula államtitkár 
úr elleni magánvádas ügyet. Tegnap beszéltem a plenáris ülésen az államtitkár úrral, aki 
jelezte, ugyan nem tud eljönni, de hozzájárul ahhoz, hogy ilyen rövid határidővel tárgyaljuk 
az ügyét. Azt javasolom a tisztelt mentelmi bizottságnak, hogy a Budai Gyula elleni 
magánvádas üggyel az írásban előterjesztett napirendet egészítsük ki.  

A Házszabály szerint először a módosításról kell szavaznunk. Ki támogatja azt, hogy 
módosítsuk a napirendet? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta a napirend módosítását.  

Most a napirendről szavazunk. A bizottság elfogadja-e az így módosított napirendet? 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással a 
napirendet elfogadta. 

A kormány képviselői jelen vannak, a szobámban várakoznak. Azt javasolom, hogy 
először ezt a jogszabálytervezetet tárgyaljuk meg, mivel az érintett képviselők közül senki 
nem jön el a bizottsági ülésre. Támogatja-e ezt a javaslatot a bizottság? (Szavazás. – Mindenki 
jelez.) Köszönöm szépen, tehát először a bizottsági önálló indítványról tárgyalunk. Jelezni 
szeretném továbbá, hogy a bizottsági ülésnek ez a része nyilvános. 

 

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
 
(Dr. Gáva Krisztián és dr. Simon Ákos belépnek az ülésterembe.) Tisztelettel 

köszöntöm az államtitkár urat és munkatársát. Szeretném elmondani, hogy a napirendi pontok 
sorrendjét felcseréltük, először a jogszabályi anyagot tárgyaljuk. 

Tisztelt Bizottság! Annyit szeretnék az előzőekben elmondani, hogy Kovács 
Árpádnak, a Költségvetési Tanács elnökének a vagyonnyilatkozat-adási kötelezettségekor 
felmerült a kérdés, hogy egy közszereplőnek ahány vagyonnyilatkozat-adási kötelezettsége 
van, akkor annyi eljárási mód van, és most kísérletet teszünk arra, hogy ezt egységes 
szerkezetbe foglaljuk, helyesebben, összefésüljük ezeket az anyagokat. Karsai úr elkészítette a 
bizottsági javaslatot, és nagy köszönettel megkaptuk a KIM észrevételeit is.  

Államtitkár úr kíván-e valamit mondani? (Igen jelzés.) Parancsoljon!  
 

Hozzászólások, vélemények 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Két dolgot fűznék hozzá. Az egyik az, hogy nem ismerem a valódi 
szándékokat, de a felsoroltakon kívül más törvények is vannak, más vagyonnyilatkozati 
kötelezettek is, akiket esetleg még bele lehetne venni az egységesítés körébe. Nem tudom, mi 
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volt a kiválasztás indoka, de ahogy végignéztük, például az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
elnökére vonatkozó szabályokat is be lehetne hozni, egységesíteni lehetne, de például a 
Választási Iroda elnökére vonatkozó szabályok már megint mások. Tehát, ha egy bizonyos 
fokú egységesítés most megvalósulna, esetleg még egységesebbé lehetne tenni ezt a kört. Ez 
az egyik. 

A másik. Annak a kihagyása kérdéses, hogy a szándékosan valótlan tartalmú 
nyilatkozattétel fordulata miért nem jelenik meg ezekben a rendelkezésekben, hiszen, ha azt 
mondjuk, hogy addig nem gyakorolhatja a tisztségét, nem kap tiszteletdíjat, javadalmazást, 
ameddig nem tesz eleget a vagyonnyilatkozat-adási kötelezettségének, vagy nem javítja ki a 
vagyonnyilatkozatát, akkor viszont az intézményt képviselőknél lesz ez állandó probléma. Ha 
a parlament 380 képviselője közül néhánynál probléma van, a parlament ettől még működni 
tud, de amikor egy vezető tisztségviselőről van szó, egy intézmény vezetőjéről, akkor nem 
biztos, hogy az kívánatos, hogy egyébként fizetés nélkül ücsörögjön a vezetői tisztségében. 
Igaz, hogy ez bizonyos törvények esetében szerintem eljárás szerint alkalmazható, hogy iksz 
ideig neki felróható okból nem tudja ellátni a tisztségét, akkor ez egy felmentési, megbízatás-
megszüntetési ok lehet, ez általában 90 nap szokott lenni, de lehet, hogy indokolt lenne, hogy 
ennél rövidebb időn belül dőljön el a vezető sorsa, ha ő pedig szándékosan nem javítja ki a 
vagyonnyilatkozatát.  

Ezzel kapcsolatban ezt a két irányt megfontolásra javasolom a tervezettel 
kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, az első kérdésére, hogy mi a kiválasztás indoka, mi azok 

körét vettük górcső alá, akik a Mentelmi bizottsághoz adják le a vagyonnyilatkozatukat.  
Azok, akiket említett, megmondom őszintén, nem tudom, hová adják a 

vagyonnyilatkozatukat, de azt tudom, hogy nem hozzánk. Úgy érzem, ezzel gyakorlatilag 
behatárolom a bizottsági hatáskör kérdését. Szerintem az már a KIM dolga, hogy azt mondja, 
ha a Mentelmi bizottság kezdeményezésére az egységesítés ezeknél felmerült, akkor azoknál 
is. Nekem az az álláspontom, hogy mi csak azokkal foglalkozzunk, akik hozzánk adják le a 
vagyonnyilatkozatukat. 

A másik. Azzal a módosító-előterjesztéssel, amit ma kaptunk meg önöktől, ez az 
összeférhetetlenségi kérdés szabályozva van. Tehát gyakorlatilag akkor ez a kiegészítés arról 
szól, hogy van például egy gondatlan elkövetés, ezért az idő múlásával fel van függesztve, de 
ha szándékos, mint ahogy az Országgyűlésnél is ez bejön az eljárásnál, ezt messzemenőkig 
támogatom, ezt itt elfogadom, legalábbis azt javasolom a bizottságnak, hogy mi abban a 
körben rendelkezzünk, akik hozzánk adják a vagyonnyilatkozatot. Nem tudom, megnyugtató-
e így a válasz.  

A bizottság tagjai részéről van-e észrevétel, hozzászólás vagy bármi ehhez az 
anyaghoz?  (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, azt javasolom, hogy azt a szöveget, amit most a 
KIM-t ől kaptunk meg, és a mai napon került kiosztásra, mint bizottsági törvényjavaslatot 
beterjesztenénk. Természetesen elkészítjük a kísérőlevéllel a formáját, és ahogy Karsai úr is 
elkészítette az anyagot, azt szó szerint belevesszük. 

 

Szavazás a bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 
 

Kérdezem a bizottságot, hogy előterjesszük-e ezt a törvényjavaslatot az 
Országgyűlésnek. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Nagyon köszönöm a közreműködést és a segítséget. Azt hiszem, ezzel a tavaszi 
adósságunkat letudjuk, és remélhetőleg a Ház vezetésével sikerül elintézni, hogy ez még az 
idén elfogadásra kerüljön.  
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Az 1. napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. 
 

(A nyilvános ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc. 
A bizottság 10 óra 40 perctől zárt ülés keretében folytatja munkáját,  

melyről külön jegyzőkönyv készül.) 
 

 
 
 Dr. Rubovszky György 

A bizottság elnöke 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi  
 


