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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, 
a sajtó munkatársait, a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai 
ülésén. A mai bizottsági ülésre a házelnök úr egyetértésével kerül sor, tekintettel 
arra, hogy még tart a plenáris ülés. Az ülést megnyitom. 

Bejelentem, hogy Szabó Zsolt képviselő urat Boldog István képviselő úr 
helyettesíti. Ennek megfelelően megállapítom, hogy a Költségvetési bizottság mai 
ülése határozatképes, munkára készek vagyunk. 

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor. Képviselőtársaim múlt héten 
megkapták e-mailben az ülés napirendi javaslatát. A napirendi javaslathoz érkezett 
házszabályszerűen egy kezdeményezés Mesterházy Attila képviselő úrtól. A 
bizottság tagjai ezt írásban előzetesen megkapták. A képviselő úr ismét azt 
indítványozza, hogy a mai ülésen kerüljön sor a „Tájékoztató a letelepedési magyar 
államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett 
befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program adósságfinanszírozásban 
betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott 
magyarországi beruházásokról” című napirendi pont megtárgyalására, ami a 
pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az Államadósság Kezelő Központ meghívása 
mellett történjen meg.  

Elsőként e kezdeményezésről kell vita nélkül dönteni. Kérdezem, ki ért egyet 
azzal, hogy a bizottság a mai ülésen ezt a napirendet megtárgyalja. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) 7 nem. 
Tartózkodott valaki? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy 4 igen, 7 nem 
és 1 tartózkodás mellett ennek a napirendnek a megtárgyalására nem kerül sor. 

Ennek megfelelően akkor a napirend elfogadására kerül sor, tehát a 
kiküldöttnek megfelelően. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az eredeti napirendi 
kezdeményezésre kerüljön sor, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt 
ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, 
hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk.  

Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, 
valamint az Országgyűlési Őrség 2020. évi költségvetése 
tervezetének véleményezése  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. § 
(1) bekezdése, valamint a 127. § (2) bekezdése alapján) 

Így az 1. napirendi pont megtárgyalására kerül sor, amely az Országgyűlés 
Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az Országgyűlési Őrség 2020. 
évi költségvetése tervezetének véleményezése.  

Köszöntöm Such György urat, az Országgyűlés Hivatala főigazgatóját és 
Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes urat. 

A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. Az Országgyűlés 
Hivatalának költségvetésére vonatkozó javaslatot - az Országgyűlésről szóló törvény 
124. § (1) bekezdése alapján - a főigazgató készíti el a házelnök irányítása mellett. Az 
Országgyűlés Hivatalának költségvetésére vonatkozó javaslatot a házelnök a 
Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság véleményének beszerzése 
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után küldi meg a kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti be a központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. 

A Házbizottság az előterjesztést a 2019. március 28-i ülésén ismerte meg, 
főigazgató úr tájékoztatása szerint ott számszerűsíthető észrevételt nem tettek rá, és 
módosító javaslatot sem fogalmaztak meg.  

Az Országgyűlési Őrség költségvetésére vonatkozó javaslatot - az 
Országgyűlésről szóló törvény 127. § (2) bekezdése alapján - a főigazgató készíti el a 
házelnök irányítása mellett. Az Országgyűlési Őrség költségvetésére vonatkozó 
javaslatot a házelnök a költségvetéssel foglalkozó állandó bizottság véleményének 
beszerzése után küldi meg a kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti be a 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. 

A javaslatot a bizottság tagjai előzetesen megkapták emailben, de ott fekszik 
most mindannyiunk előtt az asztalon is.  

Főigazgató úr, megadom önnek a szót, kérem, ismertesse szóban az 
előterjesztést, majd pedig válaszoljon a kérdésekre. Tessék, parancsoljon! Öné a szó. 

Dr. Such György hozzászólása 

DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány ponton röviden szeretnék kiegészítő 
információkkal szolgálni. 

Az egyik az, hogy az összehasonlító táblázatban a 2019-es terv meg a 2020-as 
terv szerepel, és nem szerepel a 2019-es tény, mert azért április elején mégiscsak 
furcsa volna, ha már a 2019. évi tényt vagy várható adatot szerepeltetnénk. Itt a 
legnagyobb ugrás, ami mindenkinek feltűnhet, a „személyi juttatások” soron van, 
ami majdnem 50 százalék. Ennek az az oka, hogy amikor a 2019-es tervet 
elfogadtuk, akkor még nem volt tudomásunk arról, hogy 2019 őszén a képviselői 
javadalmazás tekintetében egy új rendszerre fog átállni a Ház, amikor is nem a 
köztisztviselői alapilletményhez, hanem a nemzetgazdasági átlagkeresethez kötik a 
képviselői fizetéseket, aminek tovagyűrűző hatása természetesen a frakciók 
ellátására és működési keretére is kihatással van. Tehát valójában a 2019. évi 
tényhez képest a 2020-as költségvetés mintegy 10 százalék emelést tartalmaz, a 
maradék emelés a 2018-as terv elfogadása utáni időszakban, legfőképpen 2019-ben 
valósul meg. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.)  

Az Országgyűlési Őrség tekintetében, amint látják, lényegében nincs változás, 
vagy ami van, az a Hszt. aktuális bérnövekedésével, illetménynövekedésével 
kapcsolatos. A levéltárnál van némi fizikai bővülés, mert nem férnek el, ott a Klauzál 
téri csarnok emeleti traktusát is megkapják, és annak vannak átalakítási költségei.  

A fejezeti kezelésű előirányzatok kisebb tételei egyáltalán nem változnak. Ami 
nagyobb változás és alapvetően egyébként csökkenés: a Steindl Imre-program 
támogatása a 2019. évi 7,1 milliárd forint helyett most 3,4 milliárd, ami 
tulajdonképpen a már megkapott és támogatási szerződéssel a Steindl Imre 
Program Nonprofit Zrt.-nek átadott összegeket tartalmazza.  

Röviden ennyit szerettem volna mondani előzetesen, és természetesen várjuk 
a kérdéseket, észrevételeket. 

 
ELNÖK: Igazgató úr, köszönjük szépen. Most kérdésekre és véleményekre 

kerül sor, átadom a képviselőknek a szót. Kinek adhatom meg először? (Jelzésre:) 
Tessék, parancsoljon! Varga-Damm képviselő asszony, öné a szó. 
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Kérdések, vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszöntöm önöket sok szeretettel és tisztelettel. Annyit hadd kérdezzek meg, hogy a 
46 százalékos személyi juttatások növekedésében szerepel-e bármifajta 
létszámbővítés, ami kifejezetten a Ház dolgozóit érinti, és/vagy a Ház dolgozóit 
érintő béremelés. Tehát tartalmazza ezt a két tényezőt ez az emelkedés? Köszönöm, 
csak ennyit szerettem volna kérdezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény, javaslat? (Jelzés nem 

érkezik.) Egyelőre nem látok ilyet. 
Akkor engedje meg, hogy kettőt én is megfogalmazzak. Az egyik az, hogy a 

hírek szerint a Ház belső felújítására is sor kerül, ami önmagában a külső felújítás 
befejezése, a Parlament épülete felújításának befejezése után a Ház belső 
rekonstrukciójára is sor kerül. Ez a költségtervezés valóban tartalmaz egy mintegy 
félmilliárd forintos tanulmánykészítési lehetőséget? Igazából akkor ez mit 
tartalmaz, ha van ilyen benne, és milyen célt szolgál? Erre szeretnék rákérdezni.  

A másik a Kossuth téren épülő új irodaház befejezése, úgy emlékszem, jóval 
korábbi időre volt tervezve. A kérdésem az, hogy itt mi lesz az igazi befejezési 
határidő, és hogy ennek milyen költségvetési következményei vannak, mennyivel 
kerül ez most itt többe, és mi okozta tulajdonképpen azt, ha jól emlékszem, hogy ez 
jóval korábbra lett tervezve.  

Időközben merült-e fel új kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nem. Főigazgató 
úr, akkor átadom önnek a szót. Parancsoljon!  

Dr. Such György reagálása 

DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Köszönöm. Az első 
kérdés. Létszámbővüléssel a Hivatal nem számol, bérnövekedéssel annyiban, hogy a 
Hivatal valamivel korábban, mint a képviselők, áttért erre a bizonyos 
nemzetgazdasági átlagkeresethez kötésre, tehát amennyiben a nemzetgazdasági 
átlagkereset növekszik, márpedig növekszik, ebből kifolyólag a Hivatal számára 
rendelkezésre álló bérkeret is növekszik, tehát növekednek a fizetések.  

A Ház belső felújítása, illetve az a bizonyos 500 millió forint - amit, ha jól 
sejtem, az elnök úr házelnöki tájékoztatására alapozott, ami csütörtökön hangzott el 
a Házbizottságon - két külön dolog. Tehát egyrészt a Ház belső felújítása ütemesen 
zajlik, és a Miniszterelnökség kiköltözésével kvázi új lendületet is kapott. Ebben a 
költségvetésben 3,5 milliárd forint van körülbelül beruházásokra, 1,2 milliárd forint 
felújításokra és 6 milliárd dologi kiadásokra. Ezt a hármat azért mondtam együtt, 
mert bizonyos felújításoknál vagy munkaszakaszoknál az részben egy számviteli 
kérdés is, hogy hol kerülnek végül elszámolásra.  

Tehát ha bárki most az épület déli szárnyába vetődik, akkor érzékelheti, hogy 
mind a félemeleten, mind az első emeleten jelentős átalakítások és felújítások 
zajlanak. Ezeknek a természete nagyjából abban írható le, hogy az eredeti állapotot 
szeretnénk ott is helyreállítani, ami már tulajdonképpen a házelnöki időszak teljes 
eddigi részét is felölelte, tehát ott is voltak elfalazások, nagyobb terek. A Steindl 
Imre által megtervezett nagyobb terek leválasztásai mind most helyre lesznek 
állítva.  

Ez a bizonyos 500 millió forint, amit a házelnök úr említett, arról szól, hogy 
folyt a kormányzattal egy konzultáció arra vonatkozóan, hogy a külső felújítással 
egyidejűleg legyen egy átfogó, teljes felújítása az egész épületnek, illetve ezt 
megelőzően egy állapotfelmérés, amely műszaki, művészettörténeti, örökségvédelmi 
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szempontokat is magában foglal, beleértve a fűtési-hűtési rendszert, a gépészeti 
berendezéseket, a vonalas és egyéb kommunikációs rendszereket, a biztonsági 
infrastruktúra elemeit, a nyílászárók felmérését és az eredeti állapothoz képest 
történő eltérések lehető legteljesebb mértékű bemutatását.  

Egyelőre arról van szó, hogy esetleg a kormányzat erre adna 500 millió 
forintot, hogy ezeket a terveket elkészítsük kétféle változatban, amit szintén a 
házelnök úr elmondott a házbizottsági ülésen. Az egyik féle változat az, hogy ha a 
kormány forrást tud teremteni a tervek alapján a tényleges tevékenységre, akkor azt 
szakaszosan hajtsuk végre vagy pedig egyben. Az egyben azt jelentené, hogy a Ház 
és az Országgyűlés is ideiglenesen kiköltözne, mint ahogy például azt az osztrák 
parlament esetében bárki láthatja. De mondom, még maga a kormányhatározat 
arról sem jelent meg, hogy mi ezt a pénzt megkapjuk, és ebből kifolyólag nem 
tudjuk egyelőre előre jelezni, hogy maga a tervezés, illetve az elvégzendő feladatok 
melyik variációt teszik szükségessé, illetve ennek a szükséges költségvetési forrásait 
a kormány elő tudja-e teremteni vagy nem, tehát egyelőre ez a messzi homályló 
jövőbe vész. Ha lesz is belőle valami, az a mi becsléseink és terveink szerint a 2022-
26-os ciklusra várható. Tehát ha azt a verziót fogadja el a kormány, és tud rá forrást 
teremteni, hogy kiköltözzön a Ház innen, akkor ez a 2022-26-os ciklusban 
következne be. Ha nem, akkor pedig onnantól, ahogy a tervek megvannak, és a 
forrás rendelkezésre áll, ezt a bizonyos szakaszos felújítást folytatjuk tovább ezekre 
a területekre is, amelyeket az előbb említettem. 

A Szabad György-irodaház határideje tekintetében elnök úr jól emlékszik, 
valóban korábban volt a határidő. A csúszás oka három alapvető tényezőre 
vezethető vissza. Egyrészt a várbeli kormányzati felújítások miatt a Reneszánsz 
Kőfaragó Zrt. kapacitásait oda koncentrálta, ebből kifolyólag az épület külső mészkő 
burkolatának munkálataival kapacitáshiány miatt nem tudtak foglalkozni. Másrészt 
voltak bizonyos áttervezések, tehát a Hivatal érdekkörében felmerült változások, 
amelyek indokolják, harmadrészt meg van egy általános építőiparikapacitás-
probléma az egész országban, ez minket is sújt. Ami jó hír, az az, hogy nem fog 
többe kerülni, tehát a költségeket tartjuk. Itt a fő kérdés azon van, hogy a kivitelező 
mennyi kötbért fog fizetni a végén a késlekedés miatt, tehát mi az, ami a mi hibánk, 
és ők ezért jogosan akadályt tudtak jelenteni, és mi az ő késlekedésük. 

A dolgok jelen állása szerint én úgy becsülöm, hogy az őszi kezdésre van esély 
arra, hogy be tudjunk költözni, tehát a Hivatal vonatkozó részei oda el tudnak 
költözni, de garanciát értelemszerűen én biztos nem tudok adni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény, javaslat? (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a válaszokat. Akkor 
ezek szerint úgy értelmezhetem, hogy ez az 500 millió forint, amiről beszélünk, 
nincs benne ebben a költségvetésben (Dr. Such György: Nincs.), mert ez egy 
jövőbeni elképzelés, ehhez a kormánynak még külön forrást kell találni. Mivel nincs 
további kérdés, akkor ennek megfelelően a vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Most az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az 
Országgyűlési Őrség 2020. évi költségvetésére vonatkozó javaslat támogatásáról 
való döntés következik. Ki ért egyet az előterjesztett főigazgatói javaslattal? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel a javaslattal? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor ennek 
megfelelően 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett ezt a költségvetési javaslatot a 
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bizottság elfogadta, és ennek megfelelően akkor a további tervezőmunkában ezt a 
kormány figyelembe tudja venni. Köszönjük szépen. 

Ezzel főigazgató-helyettes úrnak és főigazgató úrnak megköszönjük a 
részvételt. További jó munkát kívánunk! (Dr. Such György: Köszönjük.) Köszönöm 
szépen.  

Egyebek  

A következő, a 2. napirendi pont az egyebek, ennek tárgyalását megnyitom. 
Ennek keretében bárkinek bejelentenivalója van-e? (Jelzés nem érkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor az ülést bezárom. További jó munkát kívánok a mai 
napra! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 


