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J e g y ző k ö n y v ∗  

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

közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottsága tevékenységéről szóló 

jelentése alapján az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 

szakértőjének felteendő kérdések 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. Steiner Pál (MSZP), az albizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkát. A helyettesítési rend tekintetében Mátrai 
Márta alelnök asszony Varga István képviselő urat helyettesíti, jómagam pedig Budai Gyula 
képviselő urat helyettesítem.  

Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e kérdés, 
észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. Kérem, döntsünk a napirend elfogadásáról. Ki 
az, aki elfogadja a napirendet? (Szavazás.) Az albizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának A 2002-2010 közötti 
államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottsága tevékenységéről szóló jelentése 
alapján az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság szakértőjének felteendő 
kérdések megvitatása 

Az 1. napirendi pont megtárgyalása következik. Az elfogadott munkaterv szerint 
kérdések megfogalmazására kerül sor a Számvevőszéki és költségvetési bizottság albizottsága 
által megfogalmazott jelentésben foglaltak alapján szakértőnkhöz. Salamon elnök úrral történt 
egyeztetést követően dr. Menczel Mónikát, az alkotmányügyi bizottság szakértőjét kértem 
meg, hogy ennek a bizottságnak a munkáját is segítse. Ő készített is már erre az ülésre egy 
rövid összefoglaló anyagot a jelentésben foglaltak alapján; ez természetesen a munka 
megfogalmazására irányul. Én néhány kérdést szeretnék megfogalmazni a szakértő irányában, 
és kérem a szakértő véleményét ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, s azt kérem 
képviselőtársaimtól is, ahogy ezt tettem már az alakuló ülésen, hogy ha vannak egyéb 
kérdések, akkor azt szintén fogalmazzuk meg a mostani bizottsági ülésen. 

Én szeretnék egy nemzetközi összehasonlítást kérni az ilyen típusú kérdések 
tekintetében.  

Másodsorban szeretném megtudni a szakértőtől, aki utal is erre, hogy az egyes 
kormányzati időszakokat külön értelmes értékelni, hogy milyen jogi természetű különbségek 
fogalmazhatók meg az egyes kormányzati időszakok között 2002 és 2010 viszonylatában.  

Egy konkrét időszakra vonatkozóan szeretném föltenni azt a kérdést, hogy jogilag 
értékelhető-e az a tény, hogyha egy miniszterelnök, miközben tisztában van a valódi 
tényekkel, tudatában van annak, ezt eltitkolja a nyilvánosság elől, illetve hogy jogilag 
értékelhető-e az, hogy eltitkolja a döntéshozatalban részt vevő országgyűlési képviselők elől. 
Hiszen nyilvánosságra került adatok alapján ez történt ebben az időszakban, illetve ennek az 
időszaknak egy részében.  

Valamint, hogy az új alaptörvényből fakad-e olyan jogalkotási feladat a jövőre 
tekintettel, ami kimondottan az ilyen felelősségi viszonyrendszerek következtében akár 
polgári, akár büntetőjogi tekintetben jogalkotási feladatot von maga után az elfogadott új 
alaptörvényből fakadóan.  

Én ezeket a kérdéseket fogalmaznám meg a szakértő irányában. Kérdezem 
képviselőtársaimat, vannak-e egyéb kérdések a jelentéssel kapcsolatban, amelyek 
megfogalmazhatók képviselőtársaim szerint a szakértők irányában.  

 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Lehet, hogy menet közben lesz majd, de jelen 

pillanatban nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A menetrend szerint körülbelül két hét állna 

rendelkezésre a szakértői vélemény megfogalmazásra, akkor találkoznánk újra, s akkor már a 
jelentés és a szakvélemény alapján fogalmaznánk meg a jövőbeni feladatokat.  



- 6 - 

Szavazás a megvizsgálandó kérdések elfogadásáról 

Egyúttal, miután nem látok kérdést, észrevételt, ezért kérdezem, hogy az általam feltett 
kérdések szakértő irányában történő megfogalmazásával egyetért-e a bizottság. Pősze 
képviselő úr közben helyettesíti Gruber Attilát. (Szavazás.) 7 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki nem szavaz nemmel? (Szavazás.) Alelnök úr nemmel szavazott; 
egy ellenszavazat mellett elfogadta az albizottság. 

Kérdezem, az „egyebek” napirendi pont keretében van-e kérdés, észrevétel. (Nincs 
ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. 

Berekesztem az albizottság ülését. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 35 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


