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Napirendi javaslat 

 

1.  Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az 
Országgyűlési Őrség 2017. évi költségvetése tervezetének véleményezése 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdése, 
valamint a 127. § (2) bekezdése alapján)  
 

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)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Kerényi János (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Schmuck Erzsébet (LMP) Burány Sándornak (MSZP)  
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
 

 
 

Meghívottak 

Hozzászóló(k) 

 
Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatala főigazgatója  
 
 
Megjelent(ek) 

 
Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatala gazdasági és 
működtetési főigazgató-helyettese  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a 
bizottság ülésén hivatalból vagy érdeklődőként megjelent. Kötelességem a 
helyettesítéseket bejelenteni. A rendelkezésemre álló bejelentések alapján Schmuck 
Erzsébet alelnök asszonyt jómagam helyettesítem és dr. Kerényi János képviselő urat 
pedig Vantara Gyula képviselő úr fogja helyettesíteni a bizottság ülésén. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Előre kiküldtük egyetlen 
napirendi pontból álló írásos javaslatunkat. Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, 
amennyiben egyetértenek a javaslattal, akkor kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 

Egyhangú döntéssel a bizottság ezt a napirendet elfogadta. Eszerint fogunk 
haladni. Kötelességem még jelezni a jelenlévőknek, bár írásban ezt a bizottság 
tagjainak jeleztük már, hogy a bizottság ülésére a házelnök úr egyetértésével kerülhet 
sor, hiszen a plenáris ülés a bizottság ülésével párhuzamosan még tart. 

Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, 
valamint az Országgyűlési Őrség 2017. évi költségvetése 
tervezetének véleményezése (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdése, valamint a 127. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk akkor az 1. napirendi pontra. Tisztelettel köszöntöm dr. Such György 
urat, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, valamint Bakos Emil urat, az 
Országgyűlés Hivatala gazdasági és működtetési főigazgató-helyettesét. Nem 
véletlenül vannak jelen, hiszen a napirend keretében megtárgyalnánk az Országgyűlés 
Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az Országgyűlési Őrség 2017. évi 
költségvetése tervezetének véleményezését az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 124. § (1) bekezdése, valamint a 127. § (2) bekezdése alapján. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait és a megjelenteket, hogy a Házbizottság ezt a 
tervezetet, amelyet elektronikus formában kiküldtünk, de a helyszínen is tudomásom 
szerint kiosztottuk, 2016. április 7-én fogadta el. Megkérem főigazgató urat, hogy a 
házbizottsági döntést követően szóbeli kiegészítésben ismertesse a javaslatot. 
Parancsoljon, főigazgató úr! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Csak röviden néhány mondat az írásos előterjesztéshez 
kiegészítésképpen. Személyi juttatások soron a kötelező előresorolásoktól eltekintve 
egyéb növekedést nem terveztünk. Az őrségnél ugyanez az új Hszt.-ből adódó 
életpályamodell következő etapját tartalmazza. Ennek megfelelően változtak a 
járulékok is. 

Ami igazából nagyobb tétel és a Házbizottságon is elhangzott, hogy a korábban 
450 millió forintos fejezeti tartalék 0-ával szerepel. Ennek az az oka, hogy a tervezési 
köriratban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt kérte a költségvetési szervektől, hogy 
ilyet ne tervezzünk. Korábban egyébként eleve, azt hiszem, szeptemberig föl sem 
lehetett használni a fejezeti tartalékot, és a későbbiek során is csak az Országgyűlés 
jóváhagyásával lehetett volna. Amióta a fejezeti tartalék mint intézmény létezik, azóta 
a hivatalnál ehhez soha nem nyúltunk hozzá. 
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Ami még nagyobb tétel, mintegy 976 millió forintos tétel az Országház külső 
rekonstrukciójának befejezéséből adódik, illetve abból, hogy a belső terek 
átalakításával meg kívánjuk várni a Miniszterelnökség kiköltözését. Tehát ennyivel a 
felhalmozási kiadások kevesebbek. Viszont 200 millió forinttal megemeltük a bevételi 
előirányzatot, mert az idegenforgalmi bevételeink örvendetes módon erre kellő alapot 
adnak. 

Az összes többi vagy technikai típusú mozgás a rendszeren belül, vagy teljesen 
apró, jelentéktelen változás, úgyhogy röviden ennyit szerettem volna mondani. 
Remélem, nem hagytam ki semmi fontosat, de ha kérdés van, természetesen állunk 
rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

Kérdések és a válasz 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. A bizottság tagjai tudják, a 
jelenlévők kedvéért elmondom, hogy a bizottságnak véleményeznie kell ezt a 
javaslatot, és döntenie kell arról, hogy változtatás nélkül vagy változtatásokkal küldje-
e meg a házelnök úr a kormánynak, hogy a költségvetés részeként a szokásos 
fejezetben szerepeljen. Ezért tisztelettel kérdem tehát a bizottság tagjait, hogy kinek 
van kérdése, észrevétele, illetve változtatási javaslata. Parancsoljon, képviselő 
asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nekem egy rövid 

kérdésem lenne. Valóban, az, hogy a felhalmozási kiadásoknál szerepel egy nagyobb 
tétel, illetve annak csökkenése, ez az 1,8 milliárdról 900 millióra tervezett felújítási 
összeg, egy dolog. De a felette lévő sor, a 2,5 milliárd forintnyi beruházás vajon mit 
takar? Mert arról még a szöveges részben sem olvashatunk semmit. 

 
DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Elnézést kérek, hogy 

ezt külön nem említettem. Ez a folyamatban lévő volt MTESZ-székház 
homlokzatfelújításához, illetve rekonstrukciójához kapcsolódik, a tavalyi összeg is, az 
idei összeg is. Sajnálatos módon a vagyonkezelő kisajátítási eljárása elhúzódott, 
legalábbis a mi várakozásainkhoz képest mindenképpen. Ezért csak most, az elmúlt 
napokban tudtuk megkezdeni a tervezési munkálatokat, és remélhetőleg ősszel vagy 
legkésőbb tél elején tudjuk kiválasztatni a kivitelezőt. Hogy a kivitelezést be tudjuk 
fejezni, az ehhez szükséges fedezetet tartalmazza az idei, illetve a következő évi 
költségvetésben a beruházásra feltüntetett összeg. 

 
ELNÖK: Nem tudom, képviselő asszonynak még van kérdése? Parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Csak egy. Jól értem, hogy akkor 

összességében a MTSZ-székház felújítása mintegy 5 milliárd forintot fog igénybe 
venni, vagy mennyi lesz ennek a tervezett összköltsége. Nyilván tudják már, mennyi a 
tervezői becsült összeg. 

 
ELNÖK: Főigazgató úr! 
 
DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Most készülnek a 

tervek. Jelen pillanatban felelőtlenség lenne bármit állítani erről. A tervek most 
készülnek, ezután készül egy tervezői költségbecslés, és aztán majd kiderül, hogy a 
beruházó kiválasztásakor hol áll meg ez az összeg. Erre vonatkozóan becsléseink 
lehetnek, de nem tudjuk megmondani. A legfőbb szempont ebben, ami miatt az egész 
beruházás elkezdődött, a homlokfelújítás lesz. A homlokzat felújításával 
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kapcsolatban, ez a sajtóban is megjelent, kiírtunk egy nemzetközi ötletpályázatot, 
ahol végül is nem hirdettünk győztest. Megvásároltunk néhány ötletet, amit szabadon 
használhat majd a tervező, de például azon nagyon sok fog múlni, hogy a homlokzat 
milyen kialakítású lesz. Úgyhogy konkrét összeget nem tudok most mondani. 
Becsléseink vannak erre vonatkozóan. Ha az én személyes becslésemet, vagy a hivatal 
becslését kell mondani, akkor terveink szerint remélhetőleg ez 6-7 milliárd forintnál 
meg fog állni. De nem tudok konkrét összeget mondani. Lehet, hogy 8 lesz, de lehet, 
hogy 4. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Tisztelettel kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése, változtatási javaslata vagy észrevétele a 
tervezettel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) További jelentkezőt nem látok. Akkor a 
döntésünk következik. 

Kérem a bizottság tagjait, akik egyetértenek azzal, hogy ebben a formában 
küldje meg házelnök úr a kormánynak a javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 13 igen. Ki ellenezte? Tartózkodott valaki? (Szavazás.) 

Egy tartózkodás mellett a bizottság többségi határozattal elfogadta a 
költségvetési tervezetet. 

Köszönöm szépen főigazgató úrnak és működtetési főigazgató-helyettes úrnak 
a részvételt. Természetesen maradhatnak az egyebek napirendi ponton, de további 
szép napot kívánok önöknek. 

 
DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Köszönjük szépen. 

Egyebek 

ELNÖK: Át is térnénk a 2. napirendi pontra. Az 1. napirendi pontot lezárom 
ezzel. Tájékoztatom a bizottságot, hogy jövő héten hétfőn délelőtt mindenképpen 
tartunk ülést, hiszen tárgysorozatba vételről kell döntenünk, ennek határidejét nem 
szeretném túllépni. Ezért mindenképpen ülést fogunk tartani. A meghívót a szokásos 
módon küldjük a képviselő hölgyeknek és uraknak. 

 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van még közérdekű felvetése vagy 
bejelentése az egyebek napirendi pont keretében. (Nincs jelentkező.) Ilyen szándékot 
nem látok, akkor köszönöm szépen a részvételt. A bizottság ülését berekesztem. 
Mindenkinek további szép napot, további jó munkát kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc.) 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


