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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl:  Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
Dr. Becsó Károly (Fidesz)  
Szabó Sándor (MSZP)  
Dúró Dóra (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Dankó Béla (Fidesz) dr. Becsó Károlynak (Fidesz) 

 

A bizottság titkársága részéről  

 Dr. Pálinkás László József bizottsági főmunkatárs  
 
 
A Jegyzői Iroda részéről 

 Buzák Máté szervezési munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, munkatársaimat.  

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. A távollévő 
Dankó képviselő urat Becsó képviselő úr fogja helyettesíteni.  

Javaslom, hogy a meghívóban jelzett két egyszerű napirendet tárgyaljuk, 
amennyiben nincs más napirendi javaslat. (Nincs jelentkező.) Kérem, képviselőtársaim 
jelezzék nekem, hogy elfogadják-e a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a napirendi pontoknak megfelelően 
haladhatunk.  

Mandátumigazolás: Balczó Zoltán (Jobbik)  

Mandátumigazolás: Nunkovics Tibor (Jobbik) 

Balczó Zoltán és Nunkovics Tibor mandátumigazolása következik. Én mind a 
kettőről egyszerre mondom el, tudom a munkatársaimtól, hogy minden szükséges 
adatot beküldtek, velük kapcsolatban a nyilatkozataik szerint azt látjuk, hogy 
összeférhetetlenség nem áll fenn, a megfelelő jelölőszervezet jelölte őket, a Nemzeti 
Választási Bizottság nekik adta ki a mandátumot. Kérdése van-e képviselőtársaimnak? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. 

Határozathozatal  

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a Mentelmi bizottság 
egyhangúlag javasolja a mandátum igazolását mindkét esetben.  

Egyebek 

Egyebekben csak egy mondat, tájékoztató egy lebegő ügyről, és ezt is azért 
teszem, mert kaptam egy telefont. Azt látom, bizonyos helyeken érdeklődésre ad okot 
Demeter Márta ügye. Egyelőre nincs ilyen ügy a Mentelmi bizottság előtt, nincsenek 
iratok, tehát még gondolkodni se lehet azon, hogy mikor ülésezzünk. Nyilvánvalóan a 
sajtó nem véletlenül kapta föl a dolgot, tehát valahol már elindult a folyamat, de 
előttünk még nincsenek ügyek, így az szóba se tudott volna jönni, hogy ez ügyben mi 
ülésezzünk.  

(Kocsis-Cake Olivio jelentkezik.) Parancsolj, alelnök úr! 
 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Igen, ebben az ügyben szólnék. Nyilván itt a hivatalos eljárás beindul, s akkor 
megkapja a Mentelmi bizottság a levelet. Az a kérdésem, hogy alkalmazkodnunk kell-
e a plenáris ülésszakhoz, ami ugyebár legközelebb ősszel lesz, vagy a Mentelmi 
bizottság majd nyáron is összeül, ha ez az ügy bekerül és idekerül elénk. 

 
ELNÖK: A házszabály szerint, ha idekerül, nekünk egy hónapunk van arra, hogy 

ülésezzünk, ami nyári ülésezést jelentene, de ugyanakkor az is benne van a 
szabályokban, hogy ilyenkor a határidők nyugszanak. A dolognak nem az a lényege, 
hogy mi mikor ülésezünk, hanem az, hogy mikor kerül a Ház elé. Vagy pénteken meg 
tud történni az ülés, ha annyira felgyorsulnak a dolgok, vagy eleve csak ősszel. Tehát az 
nem játszik, nekünk nincs értelme nyáron ezzel üléseznünk, mert nyilvánvalóan nem 
lesz Országgyűlés. Tehát ha ez péntekig nem rendeződik le - még egyszer mondom, 



6 

nincsenek a bizottság előtt iratok -, akkor ez csak ősszel tud megtörténni, és akkor 
megint ráérünk az utolsó pillanatban ülésezni, legalábbis az én fejemben nyilvánvalóan 
ez van, mert nem akarom a képviselőket idekéretni nyáron, hisz az Országgyűlés 
úgysem tudja fogadni ezt az ügyet, mert nem fog ülésezni. (Kocsis-Cake Olivio: 
Köszönöm.)  

Az ülés berekesztése 

Van-e más egyéb? (Nincs jelentkező.) Amennyiben más nincs, akkor köszönöm 
minden képviselőtársam munkáját. Az ülést berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc) 

 Dr. Hargitai János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 
 


