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(AIB-ÁLL-5/2010-2014.) 

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 

2011. december 12-én, hétfőn, 8 óra 15 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 alkotmányügyi bizottsághoz benyújtandó jelentés megvitatása és véglegesítése 

 

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  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkát. Jelzem a helyettesítési rendet: Mátrai 
Márta képviselő asszony helyettesíti Gruber Attila képviselő urat, Pősze Lajos képviselő úr 
Varga István képviselő urat, jómagam pedig Budai Gyula képviselő urat. Így tehát az 
albizottság határozatképes. 

Kérdezem, a kiküldött napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel. (Nincs.) Ilyet 
nem látok. Kérem, döntsünk a napirendi javaslat elfogadásáról. (Szavazás.) Az albizottság 6 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Az alkotmányügyi bizottsághoz benyújtandó jelentés megvitatása és véglegesítése 

Eszerint gyakorlatilag egy napirendi pontunk van: a múltkor valójában szóban 
elfogadott jelentés írásban az asztalunkon fekszik. Az a kérdésem, hogy ehhez a jelentéshez 
van-e kérdés, javaslat, észrevétel képviselőtársaim részéről. (Nincs.) Ilyet nem látok. 

Én azt látom, hogy ebben az anyagban akár az előzmény, akár a vizsgálat, akár pedig a 
javaslat tekintetében az került megfogalmazásra, ami a múltkori albizottsági ülésen 
gyakorlatilag szóban elhangzott, illetve az albizottság akkor mint jelentést már elfogadta.  

Szavazás a jelentés elfogadásáról 

Úgyhogy kérdezem az albizottságot, elfogadja-e a jelentést annak kiosztott 
tartalmával. (Szavazás.) Az albizottság 6 szavazattal, tehát egyhangúlag a jelentést elfogadta. 

Az albizottság az így elfogadott jelentést még a mai napon elküldi az alkotmányügyi 
bizottság elnökének, Salamon elnök úrnak. S ezzel az albizottság a tevékenységét, a munkáját 
befejezte. 

Köszönöm szépen az együttműködést képviselőtársaimnak. Ezennel az albizottsági 
ülést és az albizottság munkáját is berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 20 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


