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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 16 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a jelenlétet. Elnézést a késésért, volt más 
feladatom is, amit nem terveztem előre, viszont így legalább mindenkinek volt ideje 
ideérni, és meg tudjuk kezdeni a bizottság ülését. 

Megnyitom az ülést, amelyre a házelnök úr egyetértésével kerül sor. Szeretném 
bejelenteni a helyettesítéseket. Dr. Tilki Attilát Hargitai János képviselő úr, Schmuck 
Erzsébetet jómagam, Bodó Sándort László Tamás képviselő úr, Kerényi János urat 
Szabolcs Attila képviselő úr, Vantara Gyulát Boldog István képviselő úr, Witzmann 
Mihályt Szűcs Lajos alelnök úr és Szelényi Zsuzsannát Demeter Márta képviselő 
asszony fogja helyettesíteni a mai bizottsági ülésen. 

Egy napirend-kiegészítés ismételten érkezett Demeter Márta képviselő 
asszonytól. Erről vita nélkül fogunk dönteni, tekintettel arra, hogy ismerjük ennek 
tartalmát. Ezért erről most nem nyitunk vitát. (Demeter Márta jelentkezik.) Nem 
nyitunk most vitát róla, ha szabad, hanem megszavazzuk. Váratjuk már a kollégákat 
elég régóta. (Demeter Márta: Bocsásson meg!) Igen. 

 
DEMETER MÁRTA (független): Elnézést, elnök úr, igen, többször elmondtam 

a lényegét, most nem ismétlem el. Viszont engedje meg, hogy kérjek egy indokolást, 
mielőtt a kormánypárti képviselők szavaznak erről. Gyanítom, hogy újra el fogják 
utasítani, indokolják meg azt, hogy miért úgy szavaznak. Azt gondolom, ezt 
javaslattevőként kérhetem. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Abszolút. Akar-e a kormányzó többségből bárki erre reagálni. 

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bár az ülésvezetésben, ha 

vita nélkül határozunk, akkor ez a kérdés kicsit érdekes. De csak azért, mert képviselő 
asszony nem olyan régóta tagja a bizottságunknak, szeretném elmondani, hogy ez a 
bizottság elsősorban szakmai kérdésekről szokott dönteni. Ez a kérdés pedig 
véleményünk szerint nem az. 

Ha indokokkal szeretnénk ezt alátámasztani, akkor néhány mondatot 
szeretnék elmondani. A legfontosabb mondat, hogy egyeztettem a Gazdasági 
bizottság elnökével, Bánki Erikkel, aki arról tájékoztatott, hogy az ön kérésének 
megfelelően az adatokat kiadta. Éppen ezért az Államadósság Kezelő Központ 
meghallgatását nem tartjuk szükségesnek, főleg azért, mert a törvény alapján az 
Államadósság Kezelő Központnak nem volt mérlegelési joga, nem volt a 
szerződéskötésekre releváns joga. Erről csak a Gazdasági bizottság dönthetett. Az 
értékesítési mennyiséget illetően sem volt mozgástere az adósságkezelőnek, hiszen a 
törvény alapján a letelepedési engedély kiadásától számított 45 napon belül a 
kérelmező befizetéséből a közvetítő vállalkozás lejegyzi az államkötvényt, és 
amennyiben a kérelmező megkapja a letelepedési engedélyt, az Államadósság Kezelő 
Központnak ezt rendelkezésre kellett bocsátania. 

Tehát összességében szakmai alapon az Államadósság Kezelőnek nincs döntési 
jogköre sem a befektetői kört, vagyis a közvetítő vállalkozások kiválasztását, sem az 
államkötvény értékesítési mennyiségét, sem az államkötvény után fizetett hozamot 
illetően. Az Államadósság Kezelő tehát kizárólag operatív szerepet játszott a 
folyamatban, így az államkötvény forgalmazásával kapcsolatban érdemi kérdésre 
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nincs is válaszadási lehetősége. Köszönöm a szót, elnök úr. (Demeter Márta 
közbeszól.) 

 
ELNÖK: Mindjárt megadom a szót, hogy maradjunk annál a verziónál, hogy 

szót kér, és én meg is adom. Parancsoljon! 
 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen 

elképesztő, amiket alelnök úr mondott. Az Államadósság Kezelő Központ értékesíti 
ezeket az államkötvényeket, nála jegyzik le a cégek, rajta keresztül megy a 
pénzforgalom, az offshore cégeken és az Államadósság Kezelőn keresztül menő 
pénzforgalom, és egyébként ez óriási hatással van a költségvetésre. Közérdekű 
adatokról való beszámolót kértem az Államadósság Kezelő Központtól. A Gazdasági 
bizottságnak, azon túl, hogy a törvényhez rengeteg köze van, az Államadósság Kezelő 
Központhoz nincs. Az, hogy Bánki Erik kiad néhány adatot a cégekkel kapcsolatban, 
aminek egyébként folyik a szakmai értékelése, eleve nem a teljes adathalmaz. És nem 
az Államadósság Kezelő Központra vonatkozó adatok. A Bevándorlási Hivatal pedig 
kiadta ezeket a közérdekű adatokat, csak nincs mivel összehasonlítani. 

Továbbra is az a kérdésem, és gondolom, ez önöket is érdekelhetné, hogy 
mégis, miért nem adja ki ezeket az adatokat az Államadósság Kezelő, miért nem 
tudjuk ezeket összehasonlítani. Vajon azért nem, mert nincs meg a pénz? Ezt nagyon 
jó lenne látni, úgyhogy azt gondolom, mindenképpen releváns, hogy meghallgassuk 
az Államadósság Kezelő Központ vezetőjét. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nem maradt más hátra, mint 

szavazni. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a napirend-kiegészítést. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem? Ez tíz. A bizottság nem 
vette napirendre ezt a kérdést. 

Kérdezem akkor, hogy ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodással a bizottság elfogadta napirendjét, így 
megkezdheti ülését. 

A Szabad György Irodaház és a Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti 
épület rekonstrukciójával kapcsolatos írásbeli tájékoztató 
megvitatása 

ELNÖK: Az 1. napirendi pont tárgyalásához köszöntöm ismételten főigazgató 
urat, főigazgató-helyettes urat és vezérigazgató urat. A Szabad György Irodaház és a 
Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti épületek rekonstrukciójával kapcsolatos írásbeli 
tájékoztatóhoz kötődő beszélgetést fogjuk ma lefolytatni. Arra kérném főigazgató 
urat, hogy néhány rövid, az emlékezetfrissítését szolgáló gondolatot osszon meg 
velünk, utána beszélnénk a megküldött anyagról. Nagyon szépen köszönöm 
főigazgató úrnak, hogy határidőre elküldte az írásos anyagot. Parancsoljon! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SUCH GYÖRGY, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Igazából nem sok hozzáfűznivalónk van a táblázathoz. A 
legutóbbi ülésen szóba került, hogy a bizottság szeretne tisztán látni részben az 
események sorrendjét illetően, részben pedig a szerződések, illetve a szerződéses 
összegek tekintetében. Úgyhogy ezt a viszonylag terjedelmes táblázatos formát 
találtuk a legalkalmasabbnak arra, hogy mindent részben folyamatában, részben 
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tételenként át lehessen tekinteni. Azt tudom mondani, hogy így többé-kevésbé 
minden tudásunk benne van ebben a táblázatban, úgyhogy inkább a kérdésekre 
koncentrálnánk. Azt kérem, mert nyilván az volna célszerű, hogy előbb az egyik, aztán 
a másik irodaházról beszéljünk, hogy minden érthető legyen. 

Illetve még egy dolog. Annak különös jelentősége volt a legutóbbi ülésen, hogy 
a 2017. évi költségvetési előterjesztéskor mit mondtam vagy mit mondtunk, és akkor 
éppen hogyan állt a dolog. Elfelejtettük jelezni a Szabad György Irodaház 
rekonstrukciója című táblázatban, hogy 2016. április 12-én volt az a költségvetési 
bizottsági ülés, amelyen először szó esett erről a beruházásról, illetve a beruházás 
költségeiről. Tehát így már mindenki láthatja, mi történt ez előtt és ez után. 
Köszönöm a szót, és annak érdekében, hogy ha esetleg egészen mélyen belemegyünk 
a pénzügyi vagy műszaki kérdésekbe, jelen van Bakos Emil főigazgató-helyettes úr, 
illetve Wachsler Tamás a projekt vezetője, illetve most már a zrt. vezérigazgatója. 
Köszönöm szépen a szót. 

Kérdések, észrevételek és a válasz 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezném a képviselőket, hogy kinek van 
kérdése. Képviselő asszony, parancsoljon! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Megfogalmaznék 

egy-két kérdést, ha lehet. A táblázatban több minden fel van sorolva, bizonyos 
intézkedések, szerződéskötések és ezen belül még kormányhatározatok is. Az első 
kérdésem éppen ehhez kapcsolódik. Van egy 2012. (VI. 5.) kormányhatározat, amely 
szerint a Kossuth Lajos tér átépítése kapcsán az az alapkoncepció, hogy az 1944 előtti 
arculatot kell rekonstruálni, és ezzel összhangban kell a MTESZ-székház homlokzatát 
helyreállítani. Ez benne szerepel, még egyszer, a 2012. (VI. 5.) kormányhatározatban. 

Önök az 1944-es arculatot olyannyira komolyan vették más tekintetben, hogy 
például a nemzetivagyon-törvény 2. számú mellékletében még mind a mai napig a 
Kossuth téren álló szoborcsoportok között fel van sorolva az ’56-os forradalom lángja 
emlékműve. Ennek ellenére a ’44-es arculathoz való ragaszkodás miatt nem 
hajlandóak ezt a törvénybeni kötelezettségüket végrehajtani, hogy oda visszategyék 
ezt az emlékművet. Ez egy szobor tekintetében, valljuk be, a teljes arculatnak egy 
nagyon kis szelete. Dupla zárójelben hozzáteszem, hogy a ’44-es arculatot 
olyaténképpen nem sikerült eltalálni, hogy az utcabútorok is a ’44-es hangulatot 
tükrözzék. Mert valljuk be, az a rendkívül lebutítottan puritán stílus, mondjuk így, 
amit az utcabútorok képviselnek a Kossuth téren, semmiképpen sem az akkori, ’40-es 
évekbeli hangulatot idézik számunkra. Tehát ott valami miatt önök felül tudták írni 
ezt a kérdést. 

De! A legelső kormányhatározat, ami a Kossuth tér felújításáról szól, a Steindl 
Imre-program bővítéséről szól, egyértelműen kimondja, hogy a homlokzat 
helyreállításáról van szó. Ezek után önök a táblázat szerint körülbelül 750 millió 
forintot, háromnegyed milliárd forintot költöttek el mindenféle dologra, többek 
között homlokzati terveket is csináltattak nem kevés pénzért azért, hogy utána 2016. 
július 22-én kiderüljön az önök számára, hogy hogyan is nézett ki az eredeti, Hültl-
féle homlokzat.  

Tehát igen sok pénz, igen sok idő elment azzal, hogy aztán visszatérjenek az 
eredeti kormányhatározat szerinti programhoz. Itt azonban azért egy kérdés bennem 
felmerül. Megerősítette ezt az eredeti koncepciót még egy kormányhatározat, ami 
most már az eredeti tervekhez ragaszkodóan fogalmazta meg az MTESZ-székház 
újjáépítését. Ez 2016. július 13-i keltezésű, és ennek alapján önök a koncepciótervet 
július 30-án fogadják el. 2016. július 30-án. Magyarul egy hónapjuk volt arra - hiszen 
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a koncepcióterv elfogadása előtt igazából, függetlenül attól, hogy itt milyen dátumok 
szerepelnek, hogy a bontási tervet már július 9-én elkezdték volna megvalósítani, s a 
többi -, hogy engedélyeztessék a bontási terveket, elintézzék a területfoglalási 
engedélyt, kiválasszák a kivitelezőt. Egyetlenegy hónapjuk volt az előttünk fekvő 
táblázat szerint. Hiszen szeptember 6-án már át is adták a kiválasztott kivitelezőnek 
az építési területet. 

Akkor olyannyira felpörögtek az események, amiket egyébként nem 
indokolnak, vagy elég nehezen levezethetőek, inkább így mondom, a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló 2006. évi LIII. törvényben 
foglaltakból. Ugyanis, ehhez képest legalábbis, eléggé hosszadalmas határidőket 
fogalmaz meg mind a hatósági eljárások tekintetében, mind a szakhatósági eljárások 
tekintetében a törvény. És akkor még nem beszélünk a tendereztetésről és egyéb más, 
a belvárosi közterület-foglalással kapcsolatos dolgokról, ami a legrövidebb határidőn 
belül sem valósíthatóak meg. Még akkor sem, ha a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló törvény szerint járunk el. Mert az csak 
soronkívüliséget jelent, de nem azt jelenti, hogy a határidőket, a fellebbezési 
lehetőségeket ne kellene betartani. 

Visszatérve arra, hogy most az eredeti épületet építjük-e újra, vagy pedig 
valami teljesen más homlokzatot képzelünk el oda, itt alapvetően az a különbség a két 
koncepció között, nemcsak a külső látvány tekintetében, hanem a szintszám 
tekintetében is komoly különbségek vannak, tehát a bontást alapvetően nyilván ez is 
indokolhatta. Ennek megint csak, mondom, egy 2012-es döntésre kéne visszanyúlnia. 

Még egy kérdésem volna, illetve észrevételem. Ez pedig az, hogy a metró 
újranyitása 100 millió forintba kerül önök szerint, amivel a Marketet bízták meg. 
(Jelzésre.) Bocsánat, 95 millióba kerül egészen pontosan, ha jól értem. Ez azért is 
fura, mert soha senki nem mondta, legalábbis nem így volt kommunikálva, hogy ne 
kelljen újranyitni 3 hónapon belül a Kossuth téri metrómegállót. Ami azért, valljuk 
be, réges-régen lecsörgött. Bocsi, de azt nem tudták, amikor kiírták a bontási tendert, 
hogy a közel 1 milliárdos költségbe még bele kell számolni azt is, hogy egyébként 
kinyitnak egy ajtót? És azt azért eléggé durván megszámították, ha 100 millió forint 
körüli összeg lesz. Mindenesetre ez számomra ellentmondás. Köszönöm szépen. 
Várom a válaszokat, és utána talán még lennének kérdéseim. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Hegedűs Lorántné 

képviselő asszony ezt „a forradalom lángja” című emlékművet sokadszor hozza elő. 
Meg kell mondanom, hogy a 60. évforduló kapcsán én a XV. kerületből nagyon sok 
diákcsoportot hoztam ide, a Kossuth térre, ahol végül is két igen-igen jelentős ’56-os 
emlékhely található, amelyek élményszerűen mutatják be, sőt, a korábbi 
emlékhelyeket lényegesen meghaladó módon, interaktív kiállítással mutatják be azt, 
hogy mi is történt 1956 októberében itt, a Kossuth téren. 

A földalatti múzeum nagyságrendekkel haladja meg a korábbi emlékhelyeket, 
élményben, élvezhetőségben, átélési lehetőségben és egyebekben. Azt gondolom, a mi 
feladatunk inkább az, hogy ezt a kiállítóhelyet vigyük be minél inkább a köztudatba, 
ezt a kiállítóhelyet értékeljük a helyén. A másik ilyen helyszín pedig Callmeyer Ferenc 
építésznek az ’56. október 25-i sortűz emlékére készített emlékhelye a 
Földművelésügyi Minisztérium oldalában, ami szintén egészen megrázó hatású, és ’56 
élményének felkeltésére tökéletesen alkalmas. 
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Ennyi ’56 emlékezete ügyében. Szerintem az a földalatti múzeum, ami régi 
földalatti elemeket használt föl, fantasztikus minőségű emlékhely, azt gondolom, ez 
önmagáért beszél. 

A másik ügy a MTESZ-székház esetében Hültl Dezső építész, egyetemi tanár 
tervének visszaállítása. Azt gondolom, hogy az a törekvés, hogy maradjon meg esetleg 
a MTESZ-székház homlokzata, jómagam építészként figyelemmel kísértem azt a 
tervpályázatot, amelyik érdekes terveket hozott, de igazából sikertelen volt. Tehát 
szerintem a Wachsler Tamás vezette csapat nagyon komoly szellemi, építészeti 
törekvéseket mutatott be ezzel a tervpályázattal. A tervek érdekesek voltak, de nem 
igazán volt eredményes a pályázat. Úgyhogy szerintem abszolút helyesen döntött a 
grémium arra nézvést, hogy azt az egységes és a tervekben föllehető épülettömeget, 
homlokzatot kellene visszaállítani, ami a nemzet főterének ezen a nagyon frekventált 
sarkán megjelenik. 

Úgy gondolom, tökéletes megoldást választottak. Természetesen ezt az utat 
végig kellett járni, ami nem volt egyszerű útvonal, hiszen azért az úgynevezett 
gazdasági szempontokat is figyelembe véve törekedtek arra, hogy maradjon meg a 
MTESZ-székház, ami abszolút nem illik ebbe a környezetbe. Az a megoldás, hogy ez 
lebontás kerül és állítsuk vissza a Hültl-féle homlokzatot, szerintem a nemzet főterén 
abszolút helyes vállalkozás. Hültl munkásságát nagyon precízen ismerem, mert egy 
nagyon jelentős épületének rekonstrukcióját jómagam vezettem, ez a Duna parti 
piarista gimnázium és rendház épülete volt. Ő a korának egyik legjobb építésze volt, 
modern épületeket tervezett, amiket eklektikus homlokzattal látott el. Ez a miliő 
ennek az épületnek a helyreállítását igényli. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy-két kérdésem főigazgató 

úrékhoz. Az első kérdés az, hogy a 2014 és ’17 közötti időszakban mekkora 
költségvetési forrás állt rendelkezésre, ebből melyik évben mennyit használtak föl. 

A második kérdés, hogy mekkora lesz a teljes projekt költsége, hiszen többször 
előfordult, hogy változtak a számok, de gondolom, most már azért lehet valamilyen 
pontosabb kalkulációval számolni.  

A harmadik kérdésem, hogy biztonsági szempontból ki és hogyan értékelte azt, 
hogy egy metrómegálló fölött lesz a képviselői irodaház. Ennek vannak 
nemzetbiztonsági, terrorizmussal kapcsolatos kihívásai, tűzvédelem, 
balesetveszélyesség és sok minden más szempontból. Tehát milyen hatástanulmány 
készült arról, hogy ez mennyiben szokványos, mennyiben növeli meg a kockázatokat a 
mai tragikus nemzetközi terrorizmus által fenyegetett időszakban? Erről az 
Alkotmányvédelmi Hivatal vagy bárki készített-e bármilyen jelentést? Ha igen, akkor 
ez az építkezés költségeibe milyen módon került beépítésre, igényelt-e ez bármilyen 
extra építészeti megoldást? 

Ehhez kötődően a következő kérdésem, hogy azok az alvállalkozók, akiket 
kiválasztottak különböző feladatokra, átestek-e bármilyen nemzetbiztonsági 
vizsgálaton. Tehát azokról, akiket kiválasztottak, tudjuk-e kicsodák, kiket 
alkalmaznak, van-e szükség önök szerint ilyenkor nemzetbiztonsági ellenőrzésre? 

A következő kérdésem az lenne, hogy miért meghívásos pályázatokon 
választottak ki több alvállalkozót. Segítsenek nekem abban, hogy miért nem nyilvános 
volt a pályázat a tervező, a bontó, a műszaki ellenőr, a kivitelező tekintetében. Ehhez 
kötődik egy másik kérdés. Valódi versenynek tekintik-e azt, hogy aki ajánlatott tett és 
meghívták, utána mindegyik kap valamilyen munkát? Az árlejtésre többször 
hivatkoznak az anyagban, de ha az árlejtés úgy néz ki, hogy az egyik munkát ez kapja, 
a másikat az, a harmadikat meg amaz, akkor viszonylag nagy árversenyre nem kell 
számítani, mert a végén mindenki kap valamilyen megbízást. Arra akarok utalni, hogy 
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nem nagyon kell megküzdeni egy megbízásért, mert a végén úgyis lesz egy másik 
feladata az adott cégnek, amelyik ajánlatot tett. 

Szintén igaz ez a különböző bontási munkálatokra. A kivitelezőnél, ha jól 
látom, három meghívott közül választották ki a végső céget. Még egy kérdésem lenne. 
Mi indokolta a bontási pótmunkák 10 százalékot meghaladó mértékét? Az jelentősebb 
különbség. Ha jól értem, akkor itt az 5 százalék többször úgy szerepelt, hogy nem is 
került felhasználásra tartalékkeretként, a bontási munkálatoknál meg nem is 5, 
hanem plusz 10, és mindegyik felhasználásra is került. 

Egy időtávot tudnak-e nekünk mondani, hogy a teljes lebonyolításnak mi a 
határideje, mikorra fog befejeződni? Esetleg talán az itt dolgozó kollégákat is érdekli, 
hogy miért késik a metrómegálló közforgalomnak történő visszaadása, hiszen 
többedszer volt már arról szó, hogy ez megoldódik különböző hónapokban kaptunk 
arról tájékoztatást, hogy ez hamarosan befejeződik. És mi lesz a sorsa a jelenlegi 
irodaháznak, mire fogják használni a most felszabaduló képviselői irodaházat? Ezek 
lennének a kérdések. Ha nincs több észrevétel… (Boldog István jelentkezik.) 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Örülök neki, hogy 

elnök úr rájött, hogy nemzetközi terrorizmus van. Sajnálom, hogy nem a migrációval 
kapcsolatosan jött erre rá, hanem amikor a saját biztonságáról van szó. Érdekes, hogy 
amikor a migránsok beáramlásáról volt szó, nem volt terrorizmus. De ezt csak egy 
megjegyzésnek szántam. Nyilván a saját biztonsága fontosabb önnek, mint a magyar 
embereké. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz készen ez az épület, mikor 
láthatjuk a nemzet főterét teljes valójában, úgy, hogy már nem lesz rajta több 
munkálat. Akár, ha még más épület is felújításra kerül, akkor melyik az, és mikor 
várható? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a rendkívül hasznos hozzászólását. Nem tudtam 

pontosan, képviselő úr, hogy én költözöm be ebbe a házba egyedül. De akkor ez egy jó 
információ, mert sokkal nagyobb, mint a jelenlegi lakásom, tehát nagy örömmel 
fogom birtokba venni ezt az ingatlant. Ha van kedve, akkor ezeket a vitákat a 
migrációról lefolytathatjuk eben a bizottságban is. De akkor tűzzünk ki egy másik 
időpontot, és szívesen megvitatom önnel azt, hogy mi a véleményünk a migrációról és 
mi az elképzelésünk erről. Csak szerintem ez nem ennek a bizottságnak a feladatköre. 
De, még egyszer mondom, szívesen állok rendelkezésére, ha ez ügyben van további 
kérdése. 

Kérdezném, van-e bárki másnak észrevétele, kérdése. (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs, akkor első körben megadnám főigazgató úréknak a válaszadás lehetőségét. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. SUCH GYÖRGY, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója: Köszönöm 

szépen a szót. Igyekeztem vadul jegyzetelni, és remélem, minden kérdésre fogok tudni 
válaszolni. Ha nem, akkor kérem, jelezzék, mert csak figyelmetlenségből nem. 

Az első kérdés, hozzászólás ügyében bajban vagyok, mert nem volt világos, 
hogy pontosan mi a kérdés, de azért igyekszem mindenre reflektálni. Először is, a 
Kossuth tér 1944-es arculata nem a 1185/2012. kormányhatározatban szerepelt, 
hanem a 61/2011. országgyűlési határozatban, és nem a tér ’44-es arculatát, hanem 
’44-es képzőművészeti arculatát jelölte meg célként. Megjegyzem egyébként, hogy 
ami a MTESZ-székházat illeti, most, hogy lebontottuk azt, megvalósult a ’44-es 
arculat, mert ’44-ben azon a telken nem állt semmi. Tehát a Hültl-féle homlokzatnak 
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pont az volt az érdekessége, hogy az a terv már akkor elkészült, amikor a tér déli 
határán még nem volt egy épület sem. 

Egyébként személy szerint úgy gondolom, bár lényegtelen, hogy én mit 
gondolok, egy kiváló városépítészeti metódus, várospolitikai döntés volt, hogy a 
Közmunkák Tanácsa eldöntötte, hogyan kell egy területnek kinéznie. Az északi 
oldalon az úgynevezett amerikai ház sem egy ház, hanem négy különböző épület. Itt is 
meg volt határozva, hogy ennek hogyan kell kinéznie kívülről. Belül mindenki olyat 
épített mögé, amilyet csak akart. Tehát a Hültl-féle homlokzat is elkészült már, abból 
két épület megvolt ’44-re, és az utolsó telek, amire az egykori MTESZ-székház épült, 
üresen maradt. Csak valamikor a ’60-as, ’70-es években került oda ez a Pintér Béla-
féle épület. 

Ennyit a képzőművészeti arculatról, a ’44-es állapotokról. A szobrokra külön 
nem térnék ki, ha gondolja a bizottság, akkor készen állunk egy másik ülés keretében 
tájékoztatást adni ezekről. Nyilvánvaló, hogy „a forradalom lángja” nem illett a ’44-es 
arculatba, ezért hosszú ideig keresett a hivatal, illetve a házelnök úr méltó helyet 
ennek, és végül a Nagy Imre téren került elhelyezésre, ott lett ünnepélyesen átadva 
tavaly október 22-én este. 

Hogyan tudtuk egy hónap alatt újragombolni a terveket? Hiszen a 
kormányhatározat július 13-án jelent meg, és ahhoz képest a koncepcióterv július 30-
án már el lett fogadva. Azt tudom mondani, hogy a hivatal nem akkor értesül egy 
kormányhatározatról, amikor az megjelenik a közlönyben, hanem jóval előtte. Erre 
remek példa van most, ebben a pillanatban is. Hiszen korábban nem tudtuk, hogy a 
terveinkhez képest magasabb összegű lesz végül is a kivitelezési tender 
végeredménye, és nem is volt a hivatalnak felhatalmazása éven túl ekkora 
kötelezettséget vállalni. Erről a kormányhatározat megszületett a múlt heti 
kormányülésen, és föltehetően még 1 hét, 10 nap lesz, mire ez megjelenik a 
közlönyben. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy magát a szerződést addig nem 
tudjuk aláírni. Amikor tehát megszületett az a döntés, hogy mégis a Hültl-féle 
homlokzatot kell megvalósítani, akkor a munkálatok már megkezdődtek a tervező 
iroda részéről. Ami az egész beruházást illeti, a 100-as rendelet alapján folyik az 
engedélyeztetés, ami jóval gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. 

Ami a területfoglalást illeti, azt tudom mondani, hogy a Kossuth tér az 
Országgyűlés Hivatalának vagyonkezelésében van, tehát az engedélyt mi magunknak 
adjuk ki valójában, de a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságának engedélye is kell 
hozzá. Ez így viszonylag gyorsan megy. 

Ami a metrót illeti, és akkor itt összekapcsolnám elnök úr és képviselő asszony 
kérdését, amikor világos volt, hogy a kivitelezési tender elhúzódik, viszont a bontás 
miatt le kell zárni a metrót, két lehetőség állt előttünk. Az egyik, hogy a bontás miatt 
lezárjuk adott időre a metrót, majd megnyitjuk, majd a kivitelezés során újra lezárjuk. 
Ezt mi el akartuk kerülni. Lehet, hogy rossz döntést hoztunk, de ezt a döntést hoztuk. 
Ezért módosítottuk a bontást elnyerő céggel a szerződést, és belevettük azt, hogy a 
kivitelezésnek azt a részét, ami a metróállomás fölötti épületre vonatkozik, még ők 
csinálják meg, mert akkor még nem volt világos, hogy ki fogja megnyerni a 
kivitelezési tendert. Így ugyan hosszabb ideig van lezárva a metró, viszont onnantól, 
amikor megnyitjuk, már nem kell bezárni az építkezés további szakaszaiban. 

Ebből kifolyólag ez nem arról szólt, hogy ne tudtuk volna, mit kell bontani, és 
ezért módosítottuk a terveket, ami 95 millió forintba került, hanem az kerül 95 millió 
forintba, hogy az építésnek az arra a területre eső részét is a bontást végző cég 
kivitelezi. Láthatja is, aki arra sétál, hogy a homlokzat vasbeton váza kerül föl a metró 
fölé. Egyébként a jövő hét végén már megnyílik a metró, ha nem jön közbe semmi. 
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Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban minden kérdésre válaszoltam, úgyhogy 
folytatom az elnök úr kérdéseivel. 

A 2014-17 közötti időszakban mekkora költségvetési források álltak 
rendelkezésre? 2013-ban 1 milliárd forint, 2015-ben 1 milliárd forint, 2016-ban 2 
milliárd forint állt rendelkezésre, de tekintettel arra, hogy a munkálatok nem 
kezdődtek meg, legfőképpen azért, mert a kisajátítás sem kezdődött meg, ezeket az 
összegeket nem költöttük el. Ezért került arra sor, hogy idén az idei 2 milliárddal 
együtt összesen 8 milliárd forint maradt a hivatalnál. A többi, az előző években kapott 
költségvetési forrást az NGM pénzmaradványként visszaadta. 

Összesen mennyibe fog kerülni? Most már próbálok tekintettel lenni arra, hogy 
egy év múlva a költségvetési vitában majd erről számot kell adnom. Mai tudásunk 
szerint a két épület együtt, tehát a Balassi utcai épület és a Szabad György Irodaház 
bruttó 20 milliárd forintba fog kerülni. 

Bocsánat, elnézést, hogy itt megszakítom a választ, de eszembe jutott, hogy 
még volt egy kérdése képviselő asszonynak arra vonatkozóan, hogy miért nem volt 
világos a Hültl-féle homlokzat, ha azt tekintjük ’44-es képzőművészeti arculatnak. 
Erre csak meg tudom ismételni azt, amit a korábbi ülésen már mondtam. Az tényleg 
komoly szándék volt házelnök úr részéről is, a hivatal részéről is, hogy vajon tudunk-e 
a tér történelmi arculatához illeszkedő és a mai modern építészeti törekvéseket is 
megjelenítő homlokzatot találni a térre. Ezért írtuk ki ezt az ötletpályázatot, ezért 
költöttünk egyébként kétségtelenül sok pénzt arra, hogy ne csak magyar, hanem 
külföldi építészek is tudomást szerezzenek erről. 

Ezért emeltük meg viszonylag tisztességes összeggel a pénzdíjat is, hogy ezzel 
ösztönözzünk minden, nemzetközileg jegyzett építészt arra, hogy pályázatot nyújtson 
be. Az ötletpályázatok egyébként megtekinthetők a kossuth6-8.parlament.hu oldalon, 
ezek médianyilvánosságot is kaptak. Ott a díjazott, illetve nem díjazott pályázatok is 
szerepelnek. Sajnos végül egyik pályázat sem keltett olyan egyértelmű élményt 
részben a bíráló bizottságban, részben a politikai döntéshozókban, hogy azt meg 
merték volna kockáztatni. Ezért bizonyos jogokat megvettünk, utána egy pályázaton 
kiválasztott tervezőtől kértünk még be 5 újabb tervet, részben felhasználva az 
ötletpályázatra benyújtott elképzeléseket, de azon túlmenően kvázi „briefelve” volt a 
Vadász építészeti iroda, hogy milyen megoldásokat preferálunk. Ezeket a benyújtott 
táblázatban is szerepeltetjük. Mindenki eldöntheti, hogy ezek közül bármelyik is jobb-
e, ha egyáltalán itt kvalitatív megjegyzést lehet tenni, mint az eredeti, Hültl-féle 
homlokzat. 

Ezek után született meg az a döntés, hogy ne kísérletezzünk tovább. Noha 
valóban vannak olyan szempontok, amelyek alapján megkérdőjelezhető, hogy egy 
soha meg sem épült homlokzat egy része megépüljön, de látatlanban is azt tudom 
mondani, bár erről nem lesz soha közvélemény-kutatás, hogy a magyar adófizetőknek 
és a külföldi turistáknak is tetszeni fog az eredmény. Így kétségtelenül összhangban 
lesz a tér déli homlokzata. 

A következő kérdés, amiről a múltkor már szintén szó esett, de fontosnak 
tartom ismét elmondani, hogy ebből még önmagában nem következett volna, hogy az 
épületet le kell bontani. Akkor derült ki, hogy az épületet le kell bontani, amikor a 
statikai vizsgálat elkészült. Ez szintén médianyilvánosságot kapott az Urbanista 
blogon, a képek is fent voltak. Kiderült, hogy nemhogy a mai építészeti 
sztenderdeknek nem felelt meg az épület, nemhogy nem volt földrengésbiztos, de 
igazából még az uralkodó szélterhelésnek sem felelt meg az épület statikai állapota. 
Ráadásul körülbelül két méterrel elkalkulálták a mértékadó talajvízszintet. Ez azt 
jelenti, hogy az épület tartószerkezete a pincében rendszeresen vízben állt. Ezért teljes 
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mértékben korrodálódtak a vasbeton elemek, ezért volt szükség arra, hogy az épületet 
végül elbontsuk, és ilyen módon építsük fel most már az egészet újra. 

Ami a biztonságot illeti a metró fölötti építkezés esetében, abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, emlékeim szerint ezt is elmondtam a legutóbbi ülésen, hogy a 
Vadász építészeti iroda az UVATERV-vel konzorciumban nyerte el az építészeti 
pályázatot. Az UVATERV tervezte a metrót. Tehát egy olyan konzorcium tervezi az 
épületet, amely teljes mértékben tisztában van a metró statikai helyzetével. A metró 
fölötti építkezés minden szükséges építészeti problémájával, úgyhogy ebben a 
tekintetben nyugodtak lehetünk. 

Nemzetbiztonsági szempontú hatástanulmány magára az épületre nem készült. 
Az Országgyűlési Őrség részt vett, illetve véleményezte a terveket, de ilyen típusú 
anyag nem készült. Azt megjegyzem egyébként, hogy mint az közismert, ebben az 
épületben az Országgyűlés Hivatala kap helyet. Ebből kifolyólag nem vetődött fel 
senki részéről olyan szempont, hogy ez különös kockázatú épületnek minősül. A 
metró elleni terrortámadást meg ettől függetlenül is, meg azután is végre tudja 
hajtani, aki ezt szeretné. Remélhetőleg egyéb szolgálatok meg fogják akadályozni, ha 
valakinek ilyen szándéka van. 

Átestek-e a vállalkozók nemzetbiztonsági ellenőrzésen. Korábban a 218/2011., 
most pedig a 492/2015. kormányrendelet hatálya alá esik a beruházás. Amikor még 
nem tudtuk, hogy a kisajátítás ilyen sokáig fog tartani, a 2014-es ciklusváltás előtti 
egyik utolsó döntésével járult hozzá az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, 
egyébként egyhangú szavazással, hogy a tervező kiválasztása is az akkor hatályos 218-
as kormányrendelet alapján történjen, és a ciklusváltás után szintén egyhangú 
szavazással a Nemzetbiztonsági bizottság hozzájárult ahhoz, hogy kivitelező 492-es 
alapján legyen kiválasztva. Ez egyébként azt jelenti, hogy csak az Alkotmányvédelmi 
Hivatal irányadó „listáján” szereplő, bár nincs ilyen lista, az általuk átvilágított 
cégeket tudunk csak meghívni ezekre a pályázatokra. Tehát ez a része 
nemzetbiztonsági szempontból teljes mértékben kontrollált, a törvényeknek 
megfelelő. 

Miért meghívásos pályázat? Pont az a lényeg, hogy nyílt eljárást nem tudtunk 
kiírni, mert akkor olyanok is jelentkezhettek volna, akik nem estek át 
nemzetbiztonsági átvilágításon, viszont a Kbt. szerint a nyertessel szerződéskötési 
kötelezettségünk keletkezett volna, miközben a másik oldalon nemzetbiztonsági 
problémák vetődhettek volna föl. Egyébként minden másban a Kbt. eljárási szabályai 
szerint bonyolítjuk a beszerzést. Megjegyzem, a 492-es kormányrendelet lehetőséget 
adna arra is, hogy akár csak egyetlen pályázót hívjunk meg. Ezt minden esetben 
elkerültük, és mindig három pályázót hívtunk meg. 

Az árlejtés ügyében, amit elnök úr mondott, annak lehetősége fönnáll, de azt 
gondolom, ez a Versenyhivatal hatásköre és kompetenciája. Az hivatali eszközökkel 
nem kezelhető, ha a pályázók egymás között a pályázaton kívül összebeszélnek, 
összejátszanak, és ilyen módon kvázi leosztják egymás között a beruházásokat. De 
nincs tudomásunk ilyenről, és nyilván kötelességünk is volna a Versenyhivatalhoz 
fordulni. Egyébként jelentős áresések voltak korábban a Kossuth tér kivitelezése, 
illetve pályázata során, és most is vannak. 

A végső határidő. Ebben megint bajban vagyok, tekintettel arra, amint az előbb 
is említettem, hogy például a Szabad György Irodaházzal kapcsolatban a kivitelezővel 
még nem is tudtuk aláírni a szerződést, várunk a kormányhatározatra. Azt tudom 
mondani, hogy 2018 végére minden el fog készülni jelen tudásunk szerint. 

A bontásnál nem tudom, mi volt félreérthető a táblázaton, mi a tartalékkeretet 
nem használtuk föl, elnök úr. Akkor lehet, hogy egy pontosító kérdést kérnék szépen, 



14 

hogy ez hol derül ki. Az az eredeti alapösszeg. Volt tartalékkeret, de nem használtuk 
föl. 

Mi lesz a sorsa az irodaháznak? Házelnök úr többször kifejtett álláspontja 
szerint a képviselői irodaház a képviselők tevékenységének ellátására szolgál. A 
parlamenti munka kiszolgálása az Országház feladata, a hivatalé pedig a Szabad 
György Irodaházé. A korábbi években, a rendszerváltást követő 24 évig nem volt 
főállású tevékenység az országgyűlési képviselői státusz, ezért legtöbbször 
mindenkinek vagy szinte kivétel nélkül mindenkinek volt egyéb állása is vagy egyéb 
politikai funkciója is, önkormányzati funkciója. Rengeteg polgármester, közgyűlési 
elnök volt képviselő. Ebből kifolyólag az nem okozott különösebb problémát, ezt önök 
sokkal jobban tudják, mint én, hogy 2-3 képviselő is osztozott egy szobán. Házelnök 
úr azt gondolja, hogy ez alapvetően nem helyes. Nagyon fontos, hogy ha főállású 
képviselők vannak, akkor elvárható, hogy megfelelő munkakörülmények között 
dolgozhassanak ők maguk és munkatársaik is. A cél az, hogy minden képviselőnek és 
minden képviselő munkatársának legyen saját szobája. 

Házelnök úr szintén többször elmondta, neki az a célja, hogy minden 
bizottságnak és minden bizottsági elnöknek legyen szobája az Országházban. Azt 
egyelőre még mi sem látjuk, hogy ennek a kérésnek, kívánságnak hogyan fogunk 
tudni eleget tenni. Ugyanis, amikor az Országház épült, amikor Steindl Imre ezt az 
épületet tervezete, nem volt ennyi bizottság, ebből kifolyólag strukturálisan nem 
teljesen alkalmas erre, de mindenesetre törekedni fogunk rá. A hivatal átköltözik, a 
képviselői irodaházban lévő munkatársak nagy részét is beleértve, a Szabad György 
Irodaházba, néhány felső vezetőt, néhány olyan funkciót betöltőket leszámítva, akik 
számára múlhatatlanul szükség, hogy itt maradjanak. 

Meddig lesz munka a téren? Ha jól emlékszem, ez volt az utolsó kérdés. Erre 
azt tudom mondani, hogy egyrészt van a kivitelezési határidő. A jó vagy rossz hír, 
attól függ, ki hogyan veszi, hogy a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. azért lett 
létrehozva, hogy a téren lévő többi épületet is fel tudjuk újítani, amihez a hivatalnak 
egyébként már semmi köze nincs. Ha a magyar költségvetés a következő években úgy 
áll majd, és a kormányzati szándék továbbra is megmarad erre, akkor az FM épületét, 
illetve a Néprajzi Múzeum, a jövendőbeli Kúria épületét is a zrt. fogja felújítani. Ez azt 
jelenti, hogy a Kossuth téren belátható ideig, azt gondolom, legalább még 3-4-5 évig 
lesznek munkálatok. Viszont a jó hír az, hogy ennek következtében miden épület a 
régi pompájában fog tündökölni, amikor elkészül. Köszönöm szépen. Ha valami 
kimaradt volna, akkor elnézést kérek, igyekszem pótolni. 

További kérdések és a válasz 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Képviselő asszonynak van-e esetleg 
észrevétele? 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Igen. Először is, rendkívüli módon elnézést 

kérek, hogy nem országgyűlési határozatot mondtam, hanem kormányhatározatot a 
Kossuth tér megújításával kapcsolatban. Rendkívüli hiba volt. Azért meg külön 
elnézést kérek, hogy a képzőművészet egyik rokon művészetét, az építészetet is ide 
mertem keverni. De talán nemcsak én vagyok az, aki ilyen értelemben ezt összemosta, 
hiszen ez a 2012-es általam idézett kormányhatározat is az egyik minisztérium 
egykori tetőszerkezetének korhű visszaállításáról szól, ami szintén az 
építőművészethez tartozik. Ezért talán természetes és nyilvánvaló, hogy amikor ez a 
kormányhatározat egy homlokzat helyreállításáról beszél, akkor egy korábban oda 
tervezett, oda szánt homlokzatról beszélünk. Szerintem teljesen egyértelműen 
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kiderült ebből a 2012-es kormányhatározatból, hogy mi lenne a feladat. Ezért 
gondolom azt, hogy az azt követő teljes folyamat nagyrészt felesleges volt. 

A bontás kapcsán továbbra sem értem, megmondom őszintén, hogy önök 
megbíztak egy döntés-előkészítő tanulmány elkészítésével közel 10 millió forintért 
egy építész irodát, és biztos vagyok benne, hogy ők is lementek a pincébe, hiszen 
hogyan tudtak volna döntés-előkészítő tanulmányt írni, ha nem vizsgálják át az akkor 
még álló MTESZ-székházat. Vagyis nyilvánvalóan voltak információik arról, hogy ezt 
az épületet le kell bontani. Ennek ellenére, amikor rákérdeztem a 2017. évi 
költségvetés tárgyalásakor egészen biztosan, hogy vajon mire szánják a pénzt, amire 
mindjárt ki fogok térni, hogy mennyi az annyi, akkor ön azt mondta, hogy a 
homlokzat újjáépítésére vagy építésére. 

Hogy mennyi az annyi? A 2017-es költségvetésben 2,5 milliárd szerepelt, ebben 
egészen biztos vagyok. A mostaniban is, amiről most szavaztunk, abban is 2,5 milliárd 
szerepel, ha jól emlékszem. Szeretném kérni akkor, amit itt elnök úr is felvetett, és 
amire önök arra nagyvonalúan azt válaszolták, hogy 1 milliárd, 1 milliárd, 2 milliárd, 
hogy most pontosan lássuk, hogy az előterjesztés szerint mennyiről szavazott akkor a 
bizottság. Mert, amikor a második 2,5 milliárdról szavaztunk akkor kérdeztem rá, 
hogy pontosan mire is fog ez az összeg elmenni. Ez a beruházási soron szerepel az 
Országgyűlés Hivatala költségvetés-tervezetében. A második 2,5 milliárdos döntésnél 
ön mondta azt, hogy ez megy a homlokzat tervezésére, mert még nem tudja, pontosan 
hogy fog kinézni. Ez volt a válasz, nagyjából idézem most az akkori tárgyalást. 

Tehát eddig mindig a beruházási soron szerepeltek ilyen nagyságrendű 
összegek. Ezzel szemben most az idén már külön a Steindl Imre-programba tették, de 
a beruházási soron is maradt egy 1-1,5 milliárdos összeget, pontosan nem emlékszem, 
mennyi. De azt teljesen más dologra kívánják önök hagyni. Azért tényleg, valóban jó 
lenne egy ilyen értelmű táblázatot is látni. Mert ha és amennyiben a Költségvetési 
bizottságnak az a kiemelt feladata, hogy az Országgyűlés költségvetését sorról sorra 
tárgyalja meg, akkor talán megérdemelnénk azt, hogy egy pontos kimutatást lássunk 
e tekintetben is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főigazgató Úr! 
 
DR. SUCH GYÖRGY, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója: Az első kérdés 

tekintetében Wachsler Tamásnak adnám át a szót, aki bele fog menni a részletekbe, a 
második ügyben pedig főigazgató-helyettes úrnak, aki több mint 20 éve a hivatal 
költségvetésének legnagyobb tudója, ő fogja a részletekbe menő választ megadni. 
Köszönöm. 

 
WACHSLER TAMÁS, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatója: 

Köszönöm szépen. Ami a korábbi döntés-előkészítő tanulmány, illetve a későbbi 
tervezés viszonyát illeti, képviselő asszony tudtommal építész diplomával rendelkezik, 
így pontosan tisztában van azzal, hogy ahogy halad előre mindenfajta beruházás, a 
beruházás során egyre mélyebb és mélyebb információhoz jutnak a beruházást 
előkészítő személyek. Ahhoz a bizonyos első döntés-előkészítő tanulmányhoz akkor 
még nem végeztek roncsolásos vizsgálatot a házban. Erre akkor került sor, amikor az 
UVATERV, ahogy főigazgató úr említette, amely ezt a házat meg a ház alatt lévő 
szerkezeteket kívül-belül ismeri, és egyébként már kiválasztott tervezőként az a 
felelőssége volt, hogy majd aláírja a statikai terveket, nyilván sokkal mélyebben 
belement ezekbe a vizsgálatokba, mint ami elvárható volt egy előzetes előkészítő 
tanulmánynál. 
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Az UVATERV tervezői munkája során természetesen, mint minden ilyen 
esetben készült egy tervezői költségbecslés is. Ennek a tervezői költségbecslésnek az 
egyik, hogy úgy mondjam, sokkoló következménye az volt, hogy az épület statikai 
problémái miatt, a rosszul felmért talajvízszint miatt, bár tudjuk, meg lehet menteni 
egy elrontott szigetelésű épületet is, de az jött ki, hogy az épület statikai megerősítése 
nagyjából-egészéből annyiba került volna, mint egy új szerkezet megépítése. Ha 
emellé tesszük azt, amiről itt most már többféle megközelítésben szó volt, hogy nem 
sikerült olyan homlokzati megoldást találni, ami egyszerre elégít ki két, mint kiderült, 
egyszerre ki nem elégíthető szempontot. Tudniillik azt, hogy a meglévő régi 
hétemeletes régi szerkezetre húzzunk rá egy hatemeletes homlokzatot, erre sem 
sikerült építészeti megoldást találni, plusz volt ez a statikai probléma. Ezek együttes 
következménye volt az a döntés, hogy nem érdemes megtartani a régi szerkezetet, 
hanem nyissunk új lapot, bontsuk el a házat, és építsünk helyette egy újat az eredeti, 
Hültl-féle homlokzati elképzeléseknek megfelelően. 

 
BAKOS EMIL, az Országgyűlés Hivatalának gazdasági és működtetési 

főigazgató-helyettese: Amikor 2012-ben megszületett a döntés, hogy a MTESZ-
székházat és az KIM tetőszerkezetét át kell alakítani, akkor egy egyszeri többletet 
kaptunk, amibe 300 millió forintot tett a költségvetés a KIM épületére és 1 milliárd 
forintot a MTESZ-székházra. Aztán a MTESZ-székház kisajátítása az ismert okok 
miatt elhúzódott, nem tudott az MNV Zrt. megegyezni a tulajdonosokkal, és ezért 
2014-ben nem is terveztünk semmilyen összeget erre az épületre. 2015-ben 
terveztünk 1 milliárd forintot kimondottan a MTESZ-székházra. Az, hogy a hivatal 
költségvetésében beruházásra több előirányzat van, nem jelenti azt, hogy mind a 
MTESZ-székházra ment volna, mert a frakcióknak is vannak meg a hivatalnak is 
vannak más beruházásai is. 

2016-ban ez az összeg 1 milliárdról 2-re emelkedett, ez az összeg volt 
betervezve 2017-ben is. De mivel ezeket az összegeket nem költöttük el, képviselő 
asszony, a múltkor beszéltünk is róla, ha jól emlékszem, a kormány 8 milliárd forintot 
visszaadott nekünk tavalyi pénzmaradványból. Azért tudta ezt visszaadni, mert nem 
használtuk föl ezeket az összegeket. Ilyeténformán, ami most tételesen 
rendelkezésünkre áll erre az építkezésre, tehát van a 8 milliárd forint, amit a kormány 
a korábbi évek maradványából visszaadott, van a tárgyévre 2 milliárd forint, ez 
összesen 10, és a 2018-as költségvetésben már a Steindl Imre-program támogatására 
van 6 milliárd forint. Ezek állnak jelenleg rendelkezésünkre. 

Pont azért kellett a kormányhoz fordulunk a kötelezettségvállalás 
engedélyezése miatt, mert a kormánynak minden 5 milliárd forint fölötti 
kötelezettségvállalást engedélyeznie kell, tekintve, hogy most a beszerzési eljárás 
eredményeként a nyertes ajánlattevőnek látszó cég 10 milliárd 670 millió forintos 
ajánlatot adott a reálkivitelezésre, amit meg kell fejelni esetlegesen egy 10 százalékos 
tartalékkal. Ezért kell most megvárnunk, amíg a kormány dönt arról, hogy ezt a 
szerződést megköthessük.  

Amit főigazgató úr mondott, hogy 19,8-20 milliárd forintba fog kerülni a két 
épület együtt, az azt jelenti, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalásánál, mármint a 
2019. évi költségvetés tárgyalásánál már egy 4 milliárd forintos támogatási igénnyel 
fogunk még jelentkezni ahhoz, hogy a MTESZ-székház - Szabad György Irodaház 
építkezését 2018 végén be tudjuk fejezni. Ezt 2019 elején kell majd kifizetni. 
Konkrétan így néz ki a matek, amit ebből le tudunk vezetni. 

Az, hogy a hivatalnál a 2018. évi költségvetésében maradt 1,5 milliárd forint, 
valóban így van. Abból 560 millió forint a hivatal és a frakciók normál beruházási 
felhasználása. Mi azt gondoljuk, arra számítunk, hogy 2018-ban a kormány kiköltözik 
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az épületből, és meg tudjuk kezdeni azokat az átépítéseket az Országházban, amelyek 
azt célozzák, hogy az épületen belül a félemeleten és a földszinten azokat az eredeti 
bizottsági termeket, amelyek voltak, vissza tudjuk majd állítani. Ugyanis ezeket az 
’50-es években, ezekkel a szép üvegtéglás átalakításokkal meg a folyosók 
áthelyezésével, a lépcsők felének lezárásával, azt gondolom, az épülethez nem méltó 
módon - alakították át. Ezeket szeretnénk, mihelyt a kormány kiköltözött, minél 
gyorsabban visszaépíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem kiveséztük ezt a témát kellőképpen. 

Úgyhogy ezt a bizottsági napirendi pontot le is zárnám. Köszönöm szépen az uraknak 
a megjelenést és a részletes tájékoztatást. Ezzel az 1. napirendi pontot lezártuk 
További szép napot kívánok azt előterjesztőknek. 

Egyebek 

Áttérnénk a 2. napirendi pontra, az egyebekre. Engedjék meg, hogy legelőször 
én hadd adjak tájékoztatást a következő hetekről. A kormány benyújtotta a 2018. évi 
költségvetést, ennek ütemezési tervét el fogjuk küldeni a bizottsági tagoknak. De 
egyelőre arra lehet számítani, és ezt előzetesen szeretném jelezni a képviselőknek, 
hogy május 24-én a részletes vitára, a Törvényalkotási bizottság szerepkörében 
történő eljárásra pedig május 31-én, június 1-jén egy kétnapos ülésen fogunk sort 
keríteni. 

Közben a kormány beterjesztette a 2017. évi központi költségvetésről szóló 
törvény módosítását is, és az erről szóló javaslat is várhatóan az előbb említett 
ütemezésben fog tárgyalásra kerülni. A Költségvetési Tanács véleménye egyrészt 
elérhető a honlapján, de ettől függetlenül minden bizottsági tagnak meg is küldjük e-
mailben a következő időszakban. 

A kormány benyújtotta a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslatot is, ennek részletes vitájára szintén május 24-
én kerül sor. 

Ezek lennének az előzetes tervek a bizottság feladatából és a Ház eljárási 
szabályzatából fakadóan. 

Az ülés berekesztése 

Van-e bárkinek bármilyen más egyéb észrevétele, fontos ügy, amit meg kíván 
említeni? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, nagyon szépen köszönöm a képviselő uraknak 
és hölgyeknek a jelenlétet. További szép napot. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc.) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 
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