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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 45 perc)  

Az ülés megnyitása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen a türelmüket. Elnézést kérek, tőlem szokatlan módon késtem, viszont 
igyekszem majd gyors lenni; és rugalmas voltam abban, hogy ebben a rendkívüli időszakban 
rendkívüli bizottsági ülést is tartsunk, figyelemmel a mentesítések fontosságára. 

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása  

Elsőként a helyettesítéseket vennénk végig: dr. Kocsis Mátét helyettesíti Németh 
Szilárd képviselő úr, Meggyes Tamást Csenger-Zalán képviselő úr, dr. Tóth Józsefet Móring 
József Attila, és Harangozó Tamást természetesen jómagam helyettesítem a dolog 
természeténél fogva. A bizottság határozatképes. 

Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóhoz van-e más javaslat vagy észrevétel. (Nem 
érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor kérem tisztelettel, szavazzuk meg a napirendet a 
helyettesítésekre is figyelemmel. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (Nbb/244/2011.)  

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Vetési Iván elnök, miniszteri biztos 
urat és dr. Ignácz István elnökhelyettes urat, és kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalójuk az 
írásban kiküldött anyaghoz képest. 

 
VETÉSI IVÁN elnök, miniszteri biztos (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nincsen kiegészítésünk az írásban kiküldött anyaghoz. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdés vagy 

észrevétel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előterjesztéséhez. (Nem érkezik 
jelzés.) Ilyet nem látok. 

Nézem, hogy az összeghatár pontosan meg van határozva, bár azt nem láttam egészen 
pontosan, hogy nettó vagy bruttó ez az 1,8 milliárd forint. Ebben tessék már nekem segíteni! 

 
VETÉSI IVÁN elnök, miniszteri biztos (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala): A hivatal csak bruttóban tud számolni, úgyhogy… 

Határozathozatal  

ELNÖK: Jó, rendben van. Azt kérném tisztelettel, természetesen logikus, amit tetszett 
mondani, de máskor, ha lehet, ez az egy szó még szerepeljen benne, azért, mert mi egy kicsit 
kevésbé vagyunk ilyen téren cizelláltak. Ezért, ha ott van az a szó, hogy „bruttó”, az mindig 
segít. 

Jó, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki támogatja a közbeszerzés alóli mentesítést. 
(Szavazás.) Ez, ha jól számolom, 10, egyhangú volt. Köszönöm szépen. A bizottság 
támogatta. 

Megkapják az írásbeli javaslatot. 
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (Nbb/245/2011.)  

Át is térünk a 2. napirendi pontunkra, ahol tisztelettel köszöntöm Jánosi Andrea 
helyettes államtitkár asszonyt elsőként és Fekete Gábor helyettes államtitkár urat.  

Itt is megkaptuk az írásbeli anyagot. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az 
írásban leadotthoz képest.  

 
FEKETE GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Kiegészítő információink nincsenek, nincsen észrevételünk. 
 
ELNÖK: Egy picit hangosabban, ha lehetne! 
 
FEKETE GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nincsen észrevételünk. 
 
ELNÖK: Nincsen észrevétel. Jó, akkor nekem lenne egy észrevételem. Isten őrizz, 

hogy kellemetlen helyzetbe hozzam a kedves kollégákat, urakat a minisztériumtól, csak 
megjegyzem, hogy itt nettó van. Ahhoz képest, hogy csak bruttóban tudnak számolni, 
jelezném, hogy az éles eszű bizottsági elnök rögtön észrevette, hogy itt nettó 1,63 milliárd 
van. Ez egy picit gyengítette ezt a „bruttóban számolunk”-at, viszont itt legalább ott volt 
egészen pontosan, hogy miről van szó, ez viszont természetesen piros pontot érdemel. 

Határozathozatal  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük ehhez a nettó 
összeghez. (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. Akkor elérkeztünk a szavazáshoz. Kérdezem, hogy 
ki támogatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mentesítési kérelmét. (Szavazás.) 
Úgy látom, ez is 10, egyhangú. 

Nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek az első két napirendhez a közös munkát, 
és tényleg azt kérem, hogy következetesen szerepeljen vagy a nettó vagy a bruttó, valamelyik 
a kettő közül a jövőben is.  

Elérkeztünk a 3. napirendi ponthoz. Végig nyilvános ülésen vagyunk, ezt csak a 
tájékoztatás kedvéért mondom.  

(A meghívottak távoznak az ülésről.) Viszontlátásra! Minden jót kívánok! 

Az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója által benyújtott közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/246/2011.)  

Elnöki bevezető  

(Bakos Emil elfoglalja a meghívottak számára fenntartott helyet.) Köszöntöm a 
gazdasági főigazgató urat, Bakos Emil urat. Nem kis horderejű előterjesztéshez jutottunk 
most, talán egy kicsit szokatlan időpontban is. Nekem van némi hiányérzetem, főigazgató úr. 
(Gulyás Gergely elhagyja az üléstermet.) Nem önmagában azzal, hogy van egy ilyen 
beruházás, mert ez akár még támogatható is, bár hozzáteszem, hosszú évek teszetoszasága 
zajlott e körül. Nyilván ez most nem is az én és nem is a bizottság hatásköre azon meditálni, 
hogyan alakult, hogy ennyi év alatt nagyjából semmi nem történt ebben az ügyben. Illetve 
dehogynem, rengeteg pénz el lett költve tervezésre meg hasonlóra. Viszont annyi 
hiányérzetem van, hogy ennél én a magam részéről nagyon picit részletesebb - tudom, hogy 
majd szóban ki fogja egészíteni főigazgató úr, csak nem tudom - picit bánom, hogy alelnök úr 
cserben hagyott ilyen fontos napirendnél -, mert itt nagyon sok olyan műszaki típusú kérdés 
merülhetne fel, amihez egy picit ennél, én úgy érzem, egzaktabb előterjesztésre lenne 
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szükség, hiszen itt, ha jól nézem - majd kijavít főigazgató úr -, egy egészen elenyésző, 
13 milliárd forintos nettó összegről beszélünk csak, ami egy többéves munkafolyamat, és 
egyébként Budapestnek nem is egy látható helyén zajlana, hanem itt a Kossuth téren, tehát 
ennyiből, azt gondolom, ez egy kirakatprojekt lenne. Icipici hiányérzetem van, de 
parancsoljon, főigazgató úr, majd mindjárt eloszlatja itt a fontoskodó kételyeimet.  

Bakos Emil tájékoztatója  

BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Tisztelt Bizottság! Azt 
tudom önnek elmondani, hogy valóban a Kossuth tér rendezésével és a Kossuth téren 
mélygarázs építésével 2007 óta foglalkozott a Fővárosi Önkormányzat és részben az 
Országgyűlés Hivatala is, mert a Kossuth tér egy része korábban az Országgyűlés 
használatába került egy megállapodás alapján, amit a Fővárossal kötöttünk. 2012. január 1-
jétől azonban gyökeres változás áll be a Kossuth tér életében, ugyanis a Kossuth tér mint 
kiemelt nemzeti emlékhely állami tulajdonba kerül, és az Országgyűlés Hivatala lesz a 
Kossuth tér kezelője, és azt reméljük, hogy ezzel a lépéssel könnyebben fogunk tudni haladni 
a Kossuth téren a rendezés, illetve a megoldás felé. 

Ami az egész ügyet megalapozta, az a 61/2011. országgyűlési határozat, amely a 
Kossuth tér rekonstrukciójáról szól. (Dr. Tóth József megérkezik az ülésre.) Ez az 
országgyűlési határozat kvázi a kormány feladatává tette, hogy kerüljön állami tulajdonba a 
Kossuth tér, kerüljön az Országgyűlés Hivatala kezelésébe, történjen meg a tér rendezése, 
növekedjen a tér parkfelülete, lehetővé váljon az Országház megtekintésére érkezőknek a 
kulturáltabb kiszolgálása, és olyan tér alakuljon ki, ami élhető és a széles közönség számára is 
nyitott. Ennek alapján kezdtünk el egy előkészítő munkát. Az előkészítő munkát a kormány 
két-három határozattal is támogatta, amikor is az Országgyűlés Hivatala korábbi években 
keletkezett pénzmaradványait az előkészítésre visszahagyta. (Gulyás Gergely visszatér az 
ülésterembe.) Ezeknek a pénzeknek a birtokában és a jövő évi költségvetési 
előirányzatunknak, ami most már kihirdetett törvényben is szerepel, a birtokában 
vállalkoztunk arra, hogy a bizottság elé álljunk ezzel a kezdeményezéssel. 

A Kossuth tér mint közterület 7,27 hektár, ami azt jelenti, hogy több mint 70 ezer 
négyzetméter. Elképzeléseink szerint a Kossuth téren megszüntetnék a közúti járműforgalmat, 
csak a villamos haladna át a Kossuth téren, egyébként a Kossuth tér ezenkívül sétálóutca, 
élhető lakossági tér lenne, jelentős zöldfelületekkel rendelkezne. Ebben a beruházásban a 
teljes tér átépítése és a teljes beruházás szerepel.  

Ami miatt alapvetően a bizottság elé jöttünk ezzel az üggyel, az az, hogy a Kossuth tér 
mégis az Országház előtere, itt biztonsági zónákat kell kijelölni. Ezeknek a biztonsági 
zónáknak a határait világosan meg kell jelölnünk, világosan olyan rendet kell kiépítenünk, 
ami az Országházat megvédi.  

Másik oldalról pedig döntés született arról, hogy egy 550-570 férőhelyes mélygarázs 
épül egy látogatóközponttal, és a látogatóközpontból közvetlen bejárás lesz az Országházba a 
föld alatt. A mélygarázs előre láthatóan csak az Országgyűlés, illetve a képviselők által 
használatos mélygarázs lesz. A mélygarázs mostani elképzeléseink szerint az Országház 
XVII. kapuja előtti területen fog megépülni, tehát gyakorlatilag az Irodaház és az Országház 
között, a lehető legoptimálisabb helyre méretezve ahhoz, hogy a képviselő urak a 
legkönnyebben tudjanak mind a két épületbe bejutni és azokat megközelíteni. És azt 
tervezzük, hogy a látogatóközpont területén belül lennének azok az átvilágító pontok, 
amelyeken keresztül az Országházba be lehet jutni. 

Most teljesen az előkészítés szakaszában vagyunk. Egy tervezői program készült, a 
tervezői program alapján a jövő hónap elején szeretnénk közbeszerzési eljárást indítani a 
generáltervezésre, és a generálkivitelezésre azt követően tudunk majd eljárást indítani, amikor 
a tervek elkészültek. 
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A tervezői programban az szerepel, hogy egy tervezőiroda készítse majd el a teljes 
tervet, hogy egyben lehessen az egész teret megálmodni, megtervezni és kialakítani. És 
gyakorlatilag, amik a főbb mondatai ennek a tervezői programnak a felszín tekintetében, 
ezeket ismertetném: az ország politikai főtere, a demokratikus közélet központi tere, a Házat 
feltáró előtér, közösségi funkciójú tér, a látogatók fogadótere. Ezek a szempontok kell hogy 
érvényesüljenek a tér tervezése során, hogy minél inkább közelítsünk ahhoz az elképzeléshez, 
amit Steindl Imre annak idején az Országház környékére megálmodott. 

A közlekedés tekintetében. Ahogy elmondtam, a gépjármű-közlekedés csak nagyon 
indokolt esetben lenne engedélyezett a Kossuth térre, tehát szállítási feladatok esetén. A 2-es 
villamos továbbra is keresztüljárna a téren, de módosulna némileg a nyomvonala. A 
kerékpáros és a gyalogos közlekedés támogatottsága megvalósulna; és világosan elhatárolásra 
kerülnének azok a biztonsági zónák, amelyek az Országház biztonságát szavatolják. De a 
tervezés része lenne a térvilágítás és a díszvilágítás és a téren átmenő közművek átalakítása, 
többek között azoknak a közműveknek az átalakítása is, amelyek az Országházba jönnek be. 
És az az elképzelésünk is megvalósítható lenne az előzetes egyeztetések alapján a Fővárossal, 
mely szerint az Országház körüljárható lenne, tehát a Duna-parton az alsó rakpart szélessége 
lehetővé teszi, hogy egy ilyen sétatér alakuljon ki, és körül lehessen sétálni az Országházat.  

Ezenkívül a mélygarázs. A mélygarázs a terveink szerint háromszintes lenne, és a 
látogatóközponttal várhatóan egy létesítményben épülne meg. A látogatóközpont háromezer 
négyzetméteres lenne, a mélygarázs körülbelül 17-18 ezer négyzetméter, körülbelül a 
gépjárművekre ennyi felület szükséges. Ezeket a tervezési program részletesen tartalmazza. 

A látogatóközpontnak az lenne a fő funkciója, hogy ma a Kossuth térre és az 
Országházba érkező turisták áldatlan állapotú helyzetét javítsuk, és az Országházat 
meglátogató évi 400 ezer látogató számára jobb és kulturáltabb látogatási körülményeket 
tudjunk teremteni.  

Tehát a 13 milliárd forint, amit az előterjesztésben leírtunk, az nagy vonalakban úgy 
tevődik össze, hogy ennek körülbelül a fele lenne a mélygarázs, a látogatóközpont körülbelül 
egymilliárd forint, a többit pedig a felszín rendezése és a képzőművészeti arculat átalakítása, 
visszaállítása és a villamospálya áthelyezése tenné ki. A villamospályánál egy lényeges 
szempont, hogy ott, ahol a villamos zöldfelülettel érintkezik, ott a zöldpályás villamos kerülne 
megépítésre, hogy ezzel is élhetőbbé tegyük a teret. 

Köszönöm szépen.  

Kérdések, észrevételek; válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Az a része engem meggyőzött, hogy 
összességében támogatható a projekt, én egyvalamit nem értek tisztelettel, hogy mi a sietség 
oka. Bocsánat, felteszem úgy a kérdést, hogy azt értem, hogy általában a sietség oka mi, de itt 
a főigazgató úr nagyon precízen beszélt - túl a szakmai elképzeléseken, ami engem 
meggyőzött, tehát azzal nekem nincsen bajom, még önmagában az összeggel sem, bár a 
6 milliárdhoz képest a 13 azért mégiscsak nem csekély összeg. Elhoztam a 2008-as 
jegyzőkönyvet, bár önök közül senki nem…- bocsánat, lehet hogy mégis valaki akkoriban 
tagja volt a bizottságnak, és hozzá is szólt, akkor egy kicsit más volt a projekt. De azt nem 
egészen értem, hogy a főigazgató úr beszél itt egy tervezési programról vagy valami olyanról, 
ami nemsokára elkészül. Most nem tudom, mi a szakszó, mondott egy elég jó kifejezést, 
valami tervezői… 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Tervezői program. 
 
ELNÖK: Igen, hogy az egy hónap múlva elkészül. Miért nem akkor tárgyaljuk ezt, én 

ezt nem értem egyedül. Ha erre válaszolna, ha megtenné! 
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BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Tisztelt Elnök Úr! A 

tervezői program 95 százalékosan készen van, gyakorlatilag néhány átvezetést kell még rajta 
megtennünk. A leglényegesebb átvezetés az, hogy a 143-as kormányrendelet helyett egy új 
kormányrendelet lép január 1-jétől hatályba, és mi arra készültünk, hogy a 143-as 
kormányrendelet alapján tudjuk indítani ezt az egész eljárást, csak a szükséges föltárások, 
talajmechanikai vizsgálatok mostanra zárultak le. Úgyhogy mi legkésőbb január 10-éig 
szeretnénk ezt a közbeszerzés alól mentesített eljárást elindítani, és azért jöttünk most ide a 
bizottsághoz, mert azt gondoltuk, hogy a bizottság valószínűleg január első hetében nem fog 
ülésezni - még amikor ezzel az előterjesztéssel éltünk, ezzel a gondolatmenettel küldtük ide. 
Nyilvánvalóan, ha ez egy más időpontban lett volna, akkor közvetlenül a kiírás előtt jöttünk 
volna, ha nem arra készültünk volna, hogy januárban parlamenti szünet lesz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr itt segített nekem telefonos segítséggel, fülbe 

súgással a valós tény feltárásában. Megértettem így ezt a választ. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az én fontoskodó kérdéseimen kívül van-e más. 

(Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, meggyőzte őket. 
Akkor elérkeztünk a határozathozatalhoz. Én annyit hozzáteszek, hogy nem fogok 

ellene szavazni, viszont, bár készséggel elismerem, főigazgató úr, amiről beszélt, de 2008-ban 
egy Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes által idehozott javaslat - az akkori 
kabinetvezetője hozta - tartalmazott terveket, írásbeli előkészítést. Azt gondolom, nem 
megbántva a mostani, és tudom, hogy ez nem főigazgató úron múlik, de mégis azt gondolom, 
ez a bizottság megérdemelt volna az én véleményem szerint nemcsak egy ilyen típusú írásbeli 
javaslatot, ami egy darab A4-es oldal - tagadhatatlanul a főigazgató úr, amit lehetett, ehhez 
hozzátett, ezt nem vitatom, de mégis ennél, azt gondolom, ez a bizottság egy picit többet 
érdemel. 2008-ban többet érdemelt ilyen téren, akárcsak Magyarország, mint ami most 
történik. Ezért én a magam részéről tartózkodni fogok, de felteszem a kérdést, hogy ki 
támogatja... (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy mondat erejéig: értjük elnök 

úrnak a szándékát, hogy Hagyó Miklós pozitív példáját kövessük, de a magunk részéről 
elutasítjuk ezt.  

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Ha megengedik, egy 

mondatot hozzátennék a 6,5 milliárd forintos összeghez. Arról volt szó, hogy az a 6,5 milliárd 
forint a mélygarázsnak csak a kivitelezésére szolgál, és csak a mélygarázsra.  

Már a mélygarázstervek akkor teljesen készen voltak. Tehát a Fővárosi Önkormányzat 
a Parking Kft.-vel, ha jól emlékszem, 300 millió forintnyi összegért már akkor a mélygarázst 
megterveztette, és nyilván már egy komplett tervvel, egy engedélyes tervvel jöttek ide annak 
idején a Fővárostól. Mi pedig még teljesen a tervezői programnál tartunk. Tehát még a 
látványtervek, még a koncepcióterv sem készült el, de azt szeretnénk, ha ütemesen tudnánk 
ezzel a feladattal haladni. És nyilvánvalóan a bizottságot szükség szerint tájékoztatni fogjuk 
minden olyan dologról, amely a bizottság érdeklődésére tarthat számot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mondom, ez a része engem meggyőzött. Én nem is a 

13 milliárd forintra mondtam azt, hogy a 6 milliárdhoz képest hogy aránylik, tehát nem ez 
volt az én fő problémám. Egyáltalán fő problémám nem volt. Én azt gondolom, és ezt 
továbbra is mondom, és nem Hagyó Miklós személye a pozitív példa, ahogy alelnök úr 
rendkívül szellemesen belekapaszkodott egy mondatba, hanem az az előkészítés, hogy 
valóban akkor olyankor tárgyalt a bizottság, amikor rendelkezésre álltak ennél, a mostaninál 
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tagadhatatlanul komolyabb műszaki dokumentációk. Az akkori városvezetésnek ez sikerült. 
Jobban nem mennék bele a hasonlatnak a részleteibe más szempontból. (Gulyás Gergely: Ezt 
megértem. - Derültség.) Ezt, azt hiszem, alelnök úr is megérti. Tehát, mondom, azzal együtt, 
hogy nem fogok erre igennel szavazni, olyan típusú akadályt - már azzal is, hogy napirendre 
vettük rendkívüli sietséggel… És nyilván ezeket a kételyeimet nem a sajtóval fogom 
megosztani, de arra kérném főigazgató urat, hogy ennek még lesznek állomásai, már nemcsak 
a mentesítés, hanem valóban olyanok, amelyekről ennek a bizottságnak tudni kell, hogy a 
szóbeli kiegészítések mellett ez mondjuk tipikusan egy olyan projekt, amit minél több 
műszaki tartalomnak a leegyszerűsített, velünk is megosztható… - elnézést kérek azoktól, 
akik műszaki végzettségűek, mert ők nyilván jobban értik, én csak az egyszerűbb részét 
tudom megérteni -, de arra kérem főigazgató urat, hogy álljon rendelkezésre a folyamatos 
projektnél, mert azt gondolom, hogy mégiscsak kiemelten, nemcsak biztonsági szempontból, 
ezerféle okból kiemelten fontos ez a projekt, nemcsak a 13 milliárd forint miatt, hanem mert 
az ország talán három legfontosabb szimbólumának a Kossuth tér az egyike, vagy ötnek, most 
nem mennék bele ebbe a vitába, de közte van azoknak, amelyek az ország megítélését… És 
ezek meggyőzőek voltak, amit a főigazgató úr mondott, hogy jó lesz ez a terv. 

Határozathozatal  

Most a szavazás következik. Ki támogatja a bizottsági tagok közül az előterjesztést? 
(Szavazás.) Tippem szerint ez vagy nyolc vagy kilenc. Ez nekem kilenc.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nyolcan vagyunk.  
 
ELNÖK: Akárhogy számolom, ez kilenc. (Dr. Imre Bernadett: Valaki már nem 

helyettesít! Móring képviselő úr nem helyettesít.) De akkor viszont baj van, ha csak nyolc, 
mert eddig tíz igeneket szavaztunk. Igen, azért, mert én kettő vagyok! Akkor stimmel. Akkor 
nyolc igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 

Főigazgató úr, a bizottság megadta a mentesítést. Jó munkát kívánok! Boldog új évet 
kívánok a képviselőtársaimnak! Az országnak egy kicsit nehezebb lesz, ahogy látom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 05 perc) 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 

 


