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az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága
2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottságának

2011. október 10-én, hétfőn, 9 óra 30 perckor
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Az albizottság munkatervének megvitatása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), az albizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta (Fidesz), az albizottság alelnöke
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Pősze Lajos (független)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló
albizottság megkezdi munkáját.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy Varga István képviselőtársunk telefonon jelezte,
hogy késik, és helyettesítést kér. Tekintettel arra, hogy ennek adminisztrációját csak később
tudjuk csak intézni, kérem ebben a bizottság tagjainak megértését.

Kérdezem, a kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.
(Nincs.) Nem látok ilyet. Kérdezem, a bizottság elfogadja-e a kiküldött napirendi javaslatot.
(Szavazás.) 6 igennel, egyhangúlag a bizottság elfogadta a napirendet, s ezennel az albizottság
meg is alakult.

Az albizottság munkatervének megvitatása

Az elnök előterjesztése

Tisztelt Bizottság! Az albizottság munkatervének megvitatása következik. Két
dologgal szeretném a kiosztott munkatervtervezetet kiegészíteni. Az egyik, hogy ismert
mindenki előtt az a jelentés, amelyet a Számvevőszéki és költségvetési bizottság által
megalakított albizottság jelentés formájában megküldött az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság elnöke részére. Azt fogom kérni, hogy mindenki ne csak ezt a jelentést,
hanem a jelentés mögötti jegyzőkönyveket is megismerhesse, tehát minden ülésről, minden
meghallgatásról szóló jegyzőkönyv is ismert legyen a jelen albizottság tagjai előtt, annak
érdekében, hogy külön meghallgatásokra ne kerüljön sor. Természetesen, ha a következő

üléseken ennek szükségessége fölmerül, akkor az egy másik kérdés, de a lényeg, hogy ezeket
a jegyzőkönyveket is megismerhessék a bizottság tagjai.

A másik egy kérés. A következő ülésre, aki esetleg úgy gondolja, hogy már írásban is
szeretne megfogalmazni olyan kérdést, amelyet a szakértők számára szakértői
véleményezésre megküldünk, kérem, ezt nyugodtan tegye meg a következő bizottsági ülés
kezdetéig. Magán a bizottsági ülésen is lesz természetesen lehetőség ilyen kérdés
megfogalmazására.

Kérdezem, van-e a munkatervvel kapcsolatosan kérdése, észrevétele bárkinek a
bizottságból. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.

Szavazás a munkaterv elfogadásáról

Kérem, akkor döntsünk a munkaterv elfogadásáról. Kérdezem, ki az, aki elfogadja a
munkatervet. (Szavazás.) 6 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag elfogadta a munkatervét.

Kérdezem, „egyebekben” van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.)
Várhatóan a jövő héten hétfőn vagy kedden ülésezik legközelebb a bizottság.
Közben a tájékoztatást meg is kaptuk, hogy azokat a jegyzőkönyveket, amelyekről az

előbb beszéltem, tehát a számvevőszéki bizottság albizottságának a jegyzőkönyveit e-mailben
fogja minden képviselőtársam megkapni.

Köszönöm szépen, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 33 perc)

Dr. Cser-Palkovics András
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


