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Napirendi javaslat 

 

1. Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az 
Országgyűlési Őrség 2016. évi költségvetése tervezetének véleményezése  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdése, 
valamint a 127. § (2) bekezdése alapján)  
 
Meghívottak:  
Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatala főigazgatója  
Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatala gazdasági és működtetési főigazgató-
helyettese 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szelényi Zsuzsanna (független)  
 

 
 
 
 
 
 
Meghívottak: 

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

 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Tóth-Győrvári Erzsébet, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársait, megjelent vendégeinket, meghívottjainkat. Tájékoztatom a bizottságot, 
hogy dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója jelenleg külföldön 
tartózkodik, ezért bizottsági ülésünkön nem tud részt venni. Bakos Emil, az 
Országgyűlés Hivatalának gazdasági és működtetési főigazgató-helyettese viszont 
igen, a napirendi pont előadója ő lesz. 

A napirend elfogadása 

Az én tudomásomra helyettesítési szándék nem jutott, határozatképességünk 
szemmel látható, ezzel együtt, miután rövidesen döntünk a napirendi javaslatról, ez 
rögtön tényszerűen is ki fog derülni. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban 
kiküldött napirendi javaslattal egyetért-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez egyhangú döntésnek látszik. Volt-e valaki ellene, vagy tartózkodott-e 
valaki? Nem. Jól láttuk. Köszönöm szépen. 

Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, 
valamint az Országgyűlési Őrség 2016. évi költségvetése 
tervezetének véleményezése (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdése, valamint a 127. § (2) bekezdése 
alapján) 

Akkor rá is térnénk az 1. napirendi pont megtárgyalására, amely az 
Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az Országgyűlési 
Őrség 2016. évi költségvetése tervezetének véleményezése lenne. Erre a megfelelő 
törvények hatalmaznak fel bennünket. Megadom a szót Bakos Emil úrnak, az 1. 
napirendi pont előadójának, hogy szóbeli kiegészítést tegyen, ha kíván. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BAKOS EMIL főigazgató-helyettes (Országgyűlés Hivatala): Tisztelt Bizottság! 
Csak meg szeretném köszönni, hogy ilyen gyorsan és rugalmasan sikerült a bizottsági 
ülést összehívni. Azért kellett ilyen sürgősen ezt a dolgot abszolválni, mert az 
országgyűlési törvény azt írja elő, hogy az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési 
Őrség költségvetését a Költségvetési bizottság egyetértésével kell a kormány elé 
terjeszteni. A kormány pedig azt a döntést hozta, hogy június végéig költségvetést 
kíván elfogadni a 2016. évre vonatkozóan. 

Mi áttekintettük az ez évi költségvetésünket, és lényeges módosítások nélkül, 
gyakorlatilag megismételten nyújtottuk be. Annyi a változás, hogy a MTESZ-székház 
kisajátítása véget ért, és így talán az idén meg tudjuk kezdeni az átépítési 
munkálatokat. Így a jövő évben az erre az évre tervezett 1 milliárd forint helyett már 2 
milliárd forintnyi támogatást állítottunk be. A több számot tekintve másoltuk a 2015. 
évi költségvetést. Köszönöm szépen. 
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Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a tisztelt bizottsági tagoknak kérdésük vagy 
észrevételük részint az elhangzottakhoz, részint a beterjesztett javaslathoz? Ilyet nem 
látok.(Jelzésre.) Bocsánat, akkor parancsoljon, képviselő asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyrészt a támogatásnál 

én 20 milliárdos nagyságrendet látok, de a felújításoknál van az, amit ön említett, és 
akkor lehet, hogy rossz sort nézek, nem tudom. De gondolom, a támogatás ilyen 
értelemben a felújításra átvett pénzeszköz. Ez az egyik kérdésem. 

A másik, ami egy kicsit összefügg ezzel, a következő. Ebben mi már 
lebonyolítottunk egy levelezést, de szeretném, ha itt, a bizottság előtt is tovább folyna 
ennek a kérdésnek a megbeszélése vagy tisztázása. Jelenleg a nemzeti vagyonról szóló 
törvény 2. mellékletében nagyon sok műemlék fel van sorolva, amit a műemléki 
kategóriák közül az 1. kategóriába sorol a magyar állam. De ezen felül egy külön kis 
blokkban még az is meg van jelenítve, hogy melyek azok a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyak, amelyeket a Kossuth téren kíván 
megőrizni a törvény. Tehát a törvény szerint a Kossuth téren kell legyenek. Ilyen 
például a Kossuth szoboregyüttes, ilyen például a József Attila szobor, a Rákóczi 
szobor, és így tovább, de ilyen lenne, ha lenne, noha a törvényben egyébként szerepel, 
a Forradalom lángja emlékmű. 

A házelnök úrtól azt a tájékoztatást kaptam, amikor megkérdeztem, hogy ezen 
nemzeti vagyonunk hová lett, hogy e tekintetben Magyarországon egyetlen miniszter 
sem illetékes, tehát visszautasítja a kérdés megválaszolását. Ugyanakkor elmondta, 
hogy a Kossuth tér a hivatal vagyonkezelésében van, tehát önök az illetékesek. Ezért 
teszem föl most önnek ezt a kérdést, főigazgató-helyettes úr, hogy akkor mit 
tudhatunk erről a Forradalom lángja emlékműről. Azt gondolom, ami, úgymond, 
helyettesítené ezt az eltűnt emlékművet, tehát nevezetesen a vízesés homlokfelületére 
felírt idézet egyrészt olyan kicsire sikerült, hogy ember legyen a talpán, aki észreveszi, 
másrészt, mivel magyarul írták értelemszerűen és nagyon helyesen, ezért vajmi kevés 
információ lehet a tekintetben a Magyarországra látogató külföldieknek, hogy 
Magyarországon, a nemzet főterén gyakorlatilag ma nincs értelmezhető megjelenítése 
sajnos az 1956-os forradalom emlékének. 

Mert az, hogy egyébként önök a föld alá, egy egykori közműalagútba egy 
kiállítást tettek, ami zárva vagyon mind a mai napig, talán egyszer volt megnyitva, egy 
rövid időre átadták, de jelenleg is lakat van rajta, szerintem ez nem megfelelő és nem 
méltó. Tehát azt gondolom, ha ilyen nagyságrendű az önök költségvetése, akkor talán 
ennek a szobornak a helyreállítása és visszaállítása a törvény szerint kötelező helyére, 
bele kéne hogy férjen a költségvetésbe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem egy kérdésem lenne. Szerepel a tervekben 

a MTESZ-székház megvásárlása. Van-e arra terv, hogy az egyes bizottsági irodák, 
bizottsági munkatársi munkahelyek, a képviselői irodák elhelyezése hogyan lesz 
megoldva? Mert túl azon, hogy ez soha nincs igazán pontosan, az igényeknek 
megfelelően megvalósítva, eddig helyhiány volt ennek elsősorban az oka. Az 
országgyűlési irodaház, az Országház épülete, illetve a MTESZ mint nyilván irodaházi 
funkciókat ellátó épület közötti funkciók a jövőben a tervek szerint hogyan 
oszlanának meg? Ez lenne az én kérdésem. 

Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, meg is adnám a szót Bakos 
Emil úrnak. Parancsoljon! 
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Az előterjesztő válasza 

BAKOS EMIL főigazgató-helyettes (Országgyűlés Hivatala): Kezdeném a 
választ a vagyontörvénnyel, a Kossuth térrel és a Forradalom lángjával. A Kossuth tér 
átépítéséről a 61/2011. országgyűlési határozat rendelkezik, ami azt mondja ki, hogy 
vissza kell állítani a Kossuth tér eredeti arculatát az ott lévő műtárgyakkal együtt. Az 
’56-os Forradalom lángja emlékmű nem szerepelt a visszaállítandó szobrok 
listájában. Ezt annak idején a Kulturális bizottsággal egyeztettük. A térre a Kossuth 
szoborcsoport új változata kerül, az Andrássy szobor, a Rákóczi szobor felújított 
változata, illetve a József Attila szobor másik helyen kapott helyet. 

Az ’56-os emlékhely nyitva van jelenleg, a téli időszakban volt bezárva, március 
11-én megnyitottuk, azóta szabadon, bárki által látogatható. A téli üzemszünetet az 
indokolta, hogy azok a technikai eszközök, amelyek oda be vannak építve, nem 
hidegállók, egy ilyen közműalagutat fűteni pedig nem biztos, hogy sikerült volna 
olyan mértékben, hogy azt ilyen technikai eszközökkel szemben hasznosíthatóvá 
tehettük volna. Ugyanakkor azt tudom elmondani, hogy március 15. óta körülbelül 
hetente 1500 ember látogatja meg az emlékhelyet, virágokat visznek, mécseseket 
gyújtanak, és gyakorlatilag az emlékhely a funkcióját betölti. 

A Kossuth téren egyébként jelenleg tudomásom szerint három emlékhelye van 
az ’56-os eseményeknek. A Kossuth téri sortűznek van egy emlékhelye: a 
Földművelésügyi Minisztérium oldalán golyónyomok jelzik az ’56-os sortüzet 
Callmeyer Ferenc tervei alapján, van az az idézet, amit képviselő asszony is említett, 
illetve ez az ’56-os emlékhely, amelynek megjelenését is megpróbáltuk már 
feliratokkal meg hasonlókkal úgy kialakítani, hogy az világossá tegye, hogy itt sortűz 
volt, lövések dördültek, emberek életét oltották ki. 

Az ’56-os Forradalom lángjára vonatkozóan több elképzelés volt eddig, 
Budapesten nem könnyű szobrokat állítani, elhelyezni. Mi azon vagyunk, hogy a 
térről elvitt szobrokat, illetve a Kossuth szoborcsoportot újra föl tudjuk állítani. 
Jelenleg ez a munka folyamatban van, egyeztetéseket folytatunk a Közszolgálati 
Egyetemmel a Kossuth szoborcsoport felállításáról, az V. kerület várhatóan a Kovács 
Béla szobrot az Olimpia park és az irodaház közötti területen fogja felállítani. A 
Forradalom lángjára is volt már elképzelés, csak nem sikerült keresztül vinni az 
elhelyezését. 

Elnök úr kérdésére azt tudom elmondani, hogy pont ebben az országgyűlési 
határozatban, amit említettem, az szerepelt, hogy a végrehajtó hatalom mielőbb adja 
át az Országgyűlésnek az Országház teljes területét. Mi azon vagyunk, hogy ez 
megtörténjen. A későbbiekre nézve az az elképzelés, hogy az Országházban 
visszaalakítjuk azokat a bizottsági termeket, amelyek korábban itt voltak, csak az ’50-
es években át lettek építve. Aki jár az Országházban, biztosan látja ezeket az 
üvegtéglás beépítéseket, különböző kanyarokat a folyosókon. Ezek mind a bizottsági 
termek szétbontásával, átalakításával jöttek létre. Ezt követően a bizottságokat, 
reményeink szerint valamennyi bizottságot az Országházban tudunk elhelyezni. Az 
irodaházat alapvetően a képviselők munkavégzésére szánjuk, és a hivatal költözne a 
MTESZ-székházba. Ennek vannak biztonsági okai is és egyéb más, technológiai okai 
is. Azt szeretnénk, ha az irodaházban minden képviselőt és a képviselők 
alkalmazottait önálló irodákban tudnánk elhelyezni. Erre lehetőséget ad az V. emelet 
felszabadulása, ahol most bizottsági termek vannak, illetve a hivatal átköltözése a 
MTESZ-székházba. Tehát az irodaház nagyrészt a képviselőké, az Országház a 
bizottságoké, a MTESZ-székház pedig a hivatalé, ez az elképzelésünk. 
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További észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony jelezte, hogy még egyszer kíván 
szólni. Parancsoljon! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Igen. Elnézést, hogy tovább feszegetem ezt a 

témát, de szerintem, noha egy kis tárgyról beszélünk ahhoz képest, hogy mekkora 
hatalmas épület ez, amit fönn kell tartani, ennek ellenére a szimbolikus ereje jóval 
nagyobb ennél. Tehát én egy törvényről beszéltem, amely szerint annak az 
emlékműnek a Kossuth téren volna a helye. Az, hogy ezt a kérdést egy országgyűlési 
határozat tovább színezi, szerintem teljesen mindegy, mert egy országgyűlési 
határozat nem normaszöveg. A törvényi hierarchiában, egyébként azt hiszem, egy 
sarkalatos törvényről beszélünk, a nemzeti vagyonról szóló törvényről, ahol a 2. 
melléklet a normaszöveg része. Azt nem lehet felülírni egy országgyűlési határozattal. 

Azon kívül pedig még egyszer: valóban rendkívül érdekes az a sortűzemlékmű, 
ami arra felé van, a Földművelésügyi Minisztérium oldalán. Nem értik a külföldiek, 
hogy mit jelent. A múltkor láttam, hogy úgy fotózkodnak rajta, eléggé kegyeletsértő 
módon, mintha egy hegymászó sport különböző eszközei lennének. 

Volt itt korábban egy jelképes sír, az is eltűnt. A közműalagút önmagában, már 
a gondolat maga, hogy az ’56-os forradalom emlékét egy közműalagútba száműzzük, 
ez szerintem vállalhatatlan. Továbbá a felirat annyira diszkrét a vízesés homlokzatán, 
ami nem méltó megint csak az ’56-os forradalomhoz. Úgyhogy kérem, a törvény 
szerinti állapotot kéne visszaállítani. Persze, azt lehet csinálni, hogy majd egy 
salátatörvény legutolsó passzusába véletlenül beletesszük, hogy így meg úgy módosul 
a nemzeti vagyonról szóló törvény. Rendkívül méltatlan lenne, ez a véleményem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Szabolcs képviselő úr is jelezte, hogy 

hozzá kíván szólni. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZABOLCS ATTILA (Fidesz): A törvényben nincs nevesítve, de itt lassan már 

egy műemléknek nyilvánítható jelenség van a Kossuth téren, ez a gusztustalan 
sátortábor. Az rendben van, hogy politikai rendezvényeknek helyet adnak, de egy 
állandó jellegű, már legalább fél éve itt lévő, borzalmas látványt nyújtó sátortábort 
miért kell engedélyezni? Ugyanilyen alapon a külvárosokban, vagy nemcsak a 
külvárosokban lévő hajléktalanok is ide sátrazhatnának, a Kossuth térre. Tudnak ez 
ellentenni valamit, vagy mi ezzel a helyzet? 

Időnként eltűnik, ha a Kossuth szobor avatása van vagy külföldi vendég 
államfő látogatásakor, de másnap megint visszatelepül. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szűcs alelnök úr is jelezte hozzászólási szándékát. Mielőtt 

megadom neki a szót, tisztelettel kérdezem, tekintettel arra, hogy második körös 
észrevétel sorozatnál vagyunk, hogy ki kíván még szólni, mert ezt követően 
főigazgató-helyettes úrnak megadnám a válaszadás lehetőségét, és harmadik kört 
nem nyitnék. Tehát kíván-e még élni valaki a bizottsági tagok közül a szólás 
lehetőségével? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor alelnök úr, parancsoljon! 
Öné a szó. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az előző két hozzászólás 
nem ennek a napirendi pontnak a megtárgyalásához szükséges hozzászólás volt. Azt 
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gondolom, hogy a bizottságunkat elsősorban a jövő évi költségvetés készítéséhez 
szükséges adatok miatt hívtuk ma össze, erről kellene tárgyalnunk, beszélgetnünk. 
Azt szeretném javasolni, hogy támogassuk a parlament jövő évi költségvetésének 
elkészítését, és minden ehhez kapcsolódó, kicsit távolról kapcsolódó kérdésben pedig 
keressük meg azokat a fórumokat, ahol végig kell járni ezt az utat, akár képviselő 
asszonynak, akár Szabolcs képviselő úrnak. Mindkét kérdés fontos, de nem a 
költségvetést érintik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A hozzászólásokat lezárom, és főigazgató-helyettes úrnak 

adom meg a szót válaszadásra. Parancsoljon! 
 

Az előterjesztő reflexiója 

BAKOS EMIL főigazgató-helyettes (Országgyűlés Hivatala): Először akkor az 
’56-os emlékműről. A törvény úgy szól, hogy a kiemelt állami vagyon része az ’56-os 
Forradalom lángja a Kossuth téren, de gyakorlatilag a helyrajzi száma nem volt 
önálló. Azt szeretném még gyorsan elmondani, hogy a Kossuth szoborra vonatkozóan 
is ugyanez a szabály volt, ami jelenleg szintén nincs fölállítva sehol, mert nem az 
újonnan alkotott Kossuth szobor került be nyilvánvalóan két évvel ezelőtt a 
törvénybe, hanem a korábbi. Az itt feketén-fehéren leírva, hogy a Kossuth téren kell 
felállítani az ’56-os emlékművet, nincs. 

A másik kérdésre, a sátortáborra vonatkozó kérdésre azt szeretném elmondani, 
hogy több esetben fordultunk már a BRFK-hoz, amely a gyülekezési jog alapján indult 
rendezvényeket engedélyezi vagy jóváhagyja. A BRFK eddig három alkalommal 
utasította vissza a bejelentő kezdeményezését, hogy sátortábort szeretne a Kossuth 
téren létesíteni. Az illetékes bíróság mind a három esetben hatályon kívül helyzete a 
BRFK döntését. Tudomásom szerint a múlt héten, bár erről hivatalos tájékoztatást 
még nem kaptunk, a táborozók kezdeményezték, hogy május 1-től december 31-ig 
kapjanak engedélyt ismételten, és azt az információt kaptuk informálisan, hogy a 
bíróság elutasította a kezdeményezésüket. Tehát most első alkalommal utasította el. 

Ebben az ügyben, amikor a gyülekezési jog gyakorlásáról van szó, az 
Országgyűlés Hivatalának nincs lehetősége ezt megakadályozni. A Kossuth tér 
közterület, és a közterületi rendezvényekre azok a szabályok vonatkoznak, mint a 
város bármely részén. Ha valaki egy ilyet kezdeményez, akkor azt a rendőrség vagy 
tudomásul veszi, vagy nem. Ha nem veszi tudomásul, akkor bírósághoz lehet fordulni 
a döntésük ellen, és a bíróság eddig úgy döntött több alkalommal, hogy jóváhagyta a 
gyülekezési jognak ezt a változatát. 

Egyébként azt tudom mondani, hogy mi nem a politikai szándék miatt 
fordultunk hozzájuk, hanem azért, mert a téren elhelyezett sátorfeszítő vasak meg 
lemezek, hasonlók a téren rozsdás foltokat hagynak a kövön, ami nem igazán 
esztétikus. Ezt mindig akkor látjuk, amikor kiemelt vezetők érkeznek, vagy védett 
vezetőknek van valamilyen rendezvény a téren, és akkor a rendőrség hoz olyan 
ideiglenes intézkedést, aminek alapján szünetelteti a gyülekezési jog gyakorlását a 
Kossuth téren. Minden egyes alkalommal föl kellett utánuk takaríttatni, 
gyertyanyomok voltak, olajfoltok, illetve rozsdás foltok. Emiatt fölhívtuk őket, hogy az 
okozott kárt vagy hárítsák el, vagy pedig térítsék meg a hivatalnak. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Elhangzottak a kérdések, észrevételek is. 
Tisztelettel kérdezem a bizottságot, ki ért egyet a beterjesztett javaslattal. Aki egyetért 
vele, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 12 igen szavazat. Ki nem ért 
vele egyet? (Szavazás.) Kettő. Tehát 12 igen és 2 nem szavazat mellett a bizottság 
többsége támogatta a javaslatot. Köszönöm szépen Bakos Emil urat elengedjük, 
hiszen az 1. napirendi pontot ezzel lezárom. Köszönöm szépen a megjelenést és a 
válaszokat is. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontra térnénk rá. Nekem egy bejelentenivalóm van, 
erről korábban már tájékoztattam a bizottságot. Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról szóló uniós rendelettervezetet véleményeznünk kell. Ezt a tervek szerint jövő 
hétfőn délelőtt tennénk meg. (Közbeszólások: Az húsvét hétfő.) Bocsánat, ez így van, 
mert a hétfő már húsvét. Egy gyors fejszámolás után kiderítettem, hogy ez lehetetlen. 
Ezért a szokásjoggal szakítva nem hétfőn, hanem kedden délelőtt fogjuk ezt a 
bizottsági ülést megtartani, igazodva a parlament húsvét hétfői nappal kezdődő 
hetének menetrendjéhez. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Nekem más tájékoztatnivalóm nincs. Van-e a bizottság tajgainak közérdekű 
bejelentésük. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor a 2. napirendi pontot 
lezárom, egyúttal a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen, további szép 
napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 25 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 
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