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Napirendi javaslat  

1. Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az 
Országgyűlés Őrség 2015. évi költségvetése tervezetének véleményezése az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. §-ának (1) bekezdése, 
valamint 127. §-ának (2) bekezdése alapján 

Meghívottak: 

Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatala főigazgatója 

Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatala gazdasági és működési főigazgató-
helyettese 

2. Egyebek 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
 
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Szelényi Zsuzsanna (független) Burány Sándornak (MSZP) 
 
 
 
 
 
Meghívottak: 

 
Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatala főigazgatója  
Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatala gazdasági és működési 
főigazgató-helyettese 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 
Dr. Mátis Kornél szakmai tanácsadó 
Tóth-Győrvári Erzsébet munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és mindazokat, akik 
szakértőkként, előadókként, érdeklődőkként a bizottság ülésén részt vesznek. A 
helyettesítések bejelentésével kezdjük szokásosan, a házszabály szerint. Szelényi 
Zsuzsanna képviselő asszony jómagamat kért fel arra, hogy a mai bizottsági ülésen 
helyettesítsem. Ezt örömmel elvállaltam. Más helyettesítésről a mai bizottsági ülésen 
nincs tudomásom. Ha valakinek van ilyen, kérem, jelezze! (Nincs jelentkező.) Úgy 
látom, pontosak voltak az értesüléseim. Ebből következően a határozatképességünk is 
rendben van, a bizottság határozat- és munkaképes. 

A napirend elfogadása 

Ezért azt javaslom, hogy az előre írásban kiküldött napirendi javaslat szerint 
haladjunk. Azt kérem a bizottságtól, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez, úgy látom, egyhangú 
döntés volt. 

Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, 
valamint az Országgyűlés Őrség 2015. évi költségvetése tervezetének 
véleményezése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. §-
ának (1) bekezdése, valamint 127. §-ának (2) bekezdése alapján 

Akkor rá is térnénk az 1. napirendi pontra, ez az Országgyűlés Hivatala, a 
fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az Országgyűlés Őrség 2015. évi 
költségvetése tervezetének véleményezése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 124. §-ának (1) bekezdése, valamint 127. §-ának (2) bekezdése alapján. 
Meghívottjaink: dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, valamint 
Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatalának gazdasági és működési főigazgató-
helyettese. Át is adom nekik a szót. Parancsoljanak! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SUCH GYÖRGY, az Országgyűlés Hivatala főigazgatója: Én is jó napot 
kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve minden 
megjelentet. Az előterjesztésünkben igyekeztünk minden összefoglalni, igazából a 
második oldal tartalmazza leginkább a főbb módosító tételeket a tavalyi évhez képest. 
Néhány tételtől eltekintve kvázi eseménytelen a költségvetésünk, és eseménytelen a 
négy év, amit terveztünk. Eltérés ettől a METESZ-székház, amelynek kisajátítási 
eljárása információink szerint végső szakaszába lépett, és hamarosan le fog zárulni, 
ezek az Ogy-törvény módosításából adódó költségvetési következmények. 

Igazából az összes többi vagy jelentéktelen, vagy egyszeri, mint a NATO-
közgyűlés tervezett költségvetése, illetve a korábbiakhoz képest felújítást is jóval 
kevesebbet tervezetünk, tekintettel arra, hogy közel száz év után az Országház külső 
homlokzatának felújítása végül is befejeződött. Itt a Ház üzemeltetése szempontjából 
legfontosabb feladat, ami előttünk áll, a fűtéskorszerűsítés. Bizonyára mindannyian 
tudják, hogy egy, az eredeti, Steindl Imre által megtervezett gőzfűtéssel működik a 
Ház fűtése, ami, ha talán nem is az utolsó, de mindenesetre az egyik utolsó az egész 
országban, amelynek felújítása, illetve lecserélése sokkal tovább már nem húzható. Az 
első körben a tervezést kalkuláltuk még csak, hiszen ebben a műemléki környezetben 
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nem lesz nagyon egyszerű feladat. Az informatikai bekábelezés volt ehhez hasonló, de 
ezt valószínűleg még tízzel kell szoroznunk nehézségekben és költségekben is ahhoz, 
hogy ezt meg tudjuk oldani. 

Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna mondani. Inkább várjuk a kérdéseket. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Such György főigazgató úr kiegészítését. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük. Parancsoljon, 
alelnök asszony! 

 

Kérdések és a válasz 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 
szóban forgó költségvetési javaslatot az LMP támogatni fogja, de hogy nyugodt szívvel 
támogassuk, van néhány kérdésünk, amire szeretnénk választ kapni. Az első kérdés 
az, hogy hogyan lehetséges, hogy miközben a képviselők létszáma 386-ról közel 
felére, 200-ra csökkent, az országgyűlési képviselők tiszteletdíja és juttatásai 
összességében csak 10 százalékkal csökkennek. 

A másik kérdés, hogy a Költségvetési Tanács elnöke miért kap évi 30 millió 
forintot. A Költségvetési Tanács apparátusát megszüntették, funkcióját elvesztette, 
nem tudja érdemben ellátni a költségvetés ellenőrzését. 

A harmadik kérdésünk a felújítási munkákhoz kapcsolódnak. Az Országház és 
az irodaház felújítási munkáira, valamint az Országház fűtéskorszerűsítési 
munkálatainak előkészítésére közel 1,9 milliárd forintot terveztek. Az LMP úgy látja, 
hogy számos lehetőség lenne arra, hogy az igen sok energiát fogyasztó épület fűtési-
hűtési energiáinak egy részét megújulóból fedezzük. Azt szeretnénk megkérdezni 
ezzel kapcsolatosan, hogy vizsgálták-e azokat a lehetőségeket, olyan lehetőségeket, 
mint a hőszivattyúk a Dunában, a margitszigeti és más hőforrások vizének 
másodhasznosítása, esetleg az irodaháznál napkollektorok vagy napelemek 
alkalmazása. 

Az utolsó kérdésem, hogy vizsgálták-e, mennyivel lenne olcsóbb az 
üzemeltetés, ha áttérnénk drága licencű termékekről nyílt forráskódú szoftverekre. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés vagy 

észrevétel. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor az előterjesztőknek adom 
vissza a szót. Parancsoljanak! 

 
DR. SUCH GYÖRGY, az Országgyűlés Hivatala főigazgatója: Az első kérdés, 

hogyan lehetséges, hogy csökkent a létszám, és igazából nőttek a költségek. Ez úgy 
lehetséges, hogy az Ogy-törvény módosításakor részben a képviselői juttatások, 
részben a frakciók juttatásai radikálisan emelkedtek, ami együtt véve azt jelenti, hogy 
emelkedtek a költségek. Csak az irodajuttatásra elég, ha gondolunk, a lakásjuttatásra 
gondolunk, a frakcióalkalmazottak száma emelkedett, a képviselői alkalmazottak 
száma emelkedett. Röviden ez az oka. 

Költségvetési Tanács. Részben a Költségvetési Tanács elnökének tiszteletdíját 
tartalmazza ez a tétel, részben a Költségvetési Tanács, ha nem is rendelkezik akkora 
apparátussal vagy egyáltalán apparátussal, de a Költségvetési Tanács elnökének van 
munkatársa, illetve van egy megbízási kerete. Hiszen egyedül nem tudná ezt a 
feladatot ellátni, előkészíteni a Költségvetési Tanács üléseit. Ebben a nagyságrendben 
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áll rendelkezésére költségkeret. Ebben benne vannak, mondom még egyszer, a 
tiszteletdíjak. 

A felújítás tekintetében azt tudom mondani, hogy most lesz alkalom arra, hogy 
ezeket át tudjuk tekinteni. Eddig ez szóba se jöhetett. Tehát azzal együtt, hogy 
gondolkodnunk kell a gőzfűtés kiváltásán, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a jelenleg 
üzemelő gázkazán szerepét is a terveink során felül tudjuk vizsgálni. Úgyhogy inkább, 
azt gondolom, a tervezés, illetve a szakértői anyagok kézhezvétele után tudunk 
tájékoztatást adni arról, hogy milyen eredményre jutottunk. Megjegyzem egyébként, 
hogy hőszivattyús fűtési rendszer üzemel jelen pillanatban a Látogatóközpontban, 
úgyhogy az új beruházás tekintetében már igyekeztünk ezeket a korszerű 
technológiákat alkalmazni. 

Végül a nyílt forráskódú számítógépes alkalmazásokra azt tudom mondani, 
hogy itt van kvázi egy nemzetbiztonsági és/vagy a képviselői integritást érintő 
biztonsági kérdés. Tehát, a hivatalban ugyan nincsenek államtitkok vagy nincsenek 
titkos ügyiratkezelés körébe tartozó iratok, illetve elektronikus levelezések, mindig azt 
szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen csak politikai kockázat van a hivatal 
tekintetében, hiszen a hivatal üzemelteti a képviselői levelezési rendszert is, és azt 
gondolom, hogy nekünk elemi feladatunk a képviselői levelezési rendszer 
intaktságának a megőrzése. A hivatal számítástechnikai szakemberei úgy látják, hogy 
a nyílt forráskódú szoftverekkel ez nem volna biztosítható. Köszönöm szépen. 

 
BAKOS EMIL, az Országgyűlés gazdasági és működtetési főigazgató-

helyettese: Még egy mondat a nyílt forráskódhoz. Mi több informatikai stratégiában 
átvizsgáltattuk azt, hogy mi lenne akkor, ha a nyílt forráskódú rendszerekre térnénk 
át. Az a helyzet, hogy az akkor lenne célszerű, ha az egész közigazgatás nyílt 
forráskóddal működne, az pedig nem alapvetően rajtunk múlik, hogy ők milyen 
rendszereket használnak. 

Egyébként több nyugat-európai országban, ahol áttértek a nyílt forráskódra, 
mint például Németország, most térnek vissza a Windows-alapú rendszerekre. 
Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Keletkezett-e közben újabb kérdés vagy észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. A Költségvetési bizottságnak abban kell döntenie, hogy 
ezt az előterjesztést a kormánynak változtatás nélkül vagy pedig kiegészítő 
javaslatokkal küldi át. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot: van-e valakinek módosításra irányuló 
javaslata? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor azt kérdezem a tisztelt bizottságtól, 
egyetért-e azzal, hogy az előterjesztést változtatás nélkül küldjük meg a kormánynak. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú döntés 
született. Köszönöm szépen. Döntésünket meghoztuk. 

Köszönöm szépen a részvételt, további szép napot kívánok önöknek. (Such 
György és Bakos Emil távoznak az ülésről.) 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az egyebek napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. A 
bizottság tagjainak korábban megküldtük azt az állampolgári beadványt, amelyet e-
mailen kaptunk. Emlékeztetőül: Szabó György nyíregyházi lakos a korhatár előtti 
öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, illetve a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítására tett javaslatot. Nem a 
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dolog egyedisége az érdekes, nyilván a Költségvetési bizottságnak nem feltétlenül 
dolga minden egyes állampolgár saját ügyében eljárni, ugyanakkor úgy ítéltem meg, 
hogy ez a beadvány tartalmaz olyan közérdekű felvetéseket, amelyeket esetleg a 
bizottságnak valamilyen módon érdemes lenne feldolgoznia és megtárgyalnia. 

Ezért arra tennék javaslatot, hogy ennek a törvénynek az esetleges módosítását 
valamelyik bizottsági ülésünkön tűzzük napirendre és tárgyaljuk meg. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban vélemény vagy más álláspont. 
(Nincs jelzés.) 

Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért az előterjesztésemmel, az 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez, ha jól látom, négy. Ki nem ért vele 
egyet? (Szavazás.) Hét, ha jól látom. Megállapítom, hogy a bizottság többsége ezt a 
javaslatot elutasította. 

És végül nekem egy különfélém maradt. A mai parlamenti napirendi pontok 
között, ha ez változatlanul így marad, szerepel az NMHH zárszámadása és jövő évi 
költségvetési törvényjavaslatának általános vitája. Ha jól emlékszem, ezt a bizottság a 
múltkori ülésén megtárgyalta, és Szűcs Lajos alelnök úr fogja képviselni a bizottságot 
ennek megfelelően. 

Kérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek egyéb közérdekű 
felvetése vagy bejelentése. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Akkor a mai bizottsági ülést a 2. napirendi ponttal együtt bezárom. További 
szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm. 

 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc.) 
 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Csoknyay Edit és Baloghné Hegedűs Éva 
 


