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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a 
munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság ülése, ahogy eddig is, a belső televíziós 
rendszeren keresztül követhető, közvetítésre kerül. 

A helyettesítések: Hohn Krisztina alelnök asszonyt Varju László, Kara Ákos 
képviselő urat Boldog István, Szabó Zsoltot V. Németh Zsolt képviselő úr fogja 
helyettesíteni. Kérem, hogy a szavazásnál majd ezt vegyük figyelembe.  

A napirendi javaslat elfogadására teszek javaslatot azt követően, hogy 
megállapítottam, hogy határozatképesek vagyunk, és a bizottság megkezdheti a 
munkáját. 

A napirendi javaslatról való döntés következik tehát. A képviselőtársaim 
megkapták az ülés napirendjére tett javaslatot. Tájékoztatom önöket, hogy Szabó 
Timea képviselő asszony a házszabály 58. § (3) bekezdése alapján kezdeményezte, hogy 
a napirendi javaslatban szereplő két indítványát a mai ülésen ne tárgyaljuk meg. Ezek: 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
módosításáról a humán-egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók egyszeri 
bérkiegészítéséről szóló T/15512. számú törvényjavaslat, valamint Magyarország 2021. 
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról a 
mentődolgozók egyszeri bérkiegészítéséről szóló T/15513. számú törvényjavaslat. Így 
ezen indítványokról most nem kell döntenünk, egy későbbi ülésünkre tervezem majd a 
megtárgyalásukat. 

A napirendi javaslathoz érkezett viszont a házszabály 114. § (1) bekezdése 
szerinti módosításra vonatkozó kezdeményezés is dr. Szűcs Lajos alelnök úrtól. A 
bizottság tagjai ezt írásban előzetesen megkapták. Alelnök úr azt indítványozza, hogy a 
mai ülésen ne kerüljön sor a napirendi javaslatban szereplő második napirendi pontra, 
amelynek címe „Tájékoztató az európai uniós források felhasználása gyakorlatának 
lehetséges kockázatairól a 2021-2027. évi uniós költségvetési ciklus tükrében”. 
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke is meghívást kapott a mai ülésre, aki 
egyébként azt tervezte a levele alapján, hogy részt is vesz a mai ülésen. Azt kérem, hogy 
az április 30-ai határidőt, amely tervezés az európai uniós források felhasználása 
szempontjából, képviselőtársaim ne hagyják figyelmen kívül és támogassák ezt a 
napirendi javaslatot jelen kezdeményezés ellenére. De elsőként e kezdeményezésről 
kell szavazást kérnem. 

Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy a napirendi javaslat 
módosítására kerüljön sor. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett 
egyet? (Szavazás.) Van valaki, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt 
ilyen. Kilenc igen, 4 nem szavazattal ezt a napirendi pont módosítására tett javaslatot 
figyelembe vettük.  

Közben még egy helyettesítési megbízás érkezett. F. Kovács Sándor képviselő 
urat Barcza Attila képviselő úr helyettesítette és már így számoltuk… (Közbeszólásra 
reagálva:) Még nem. A következőkben fogjuk ennek megfelelően számolni a 
szavazatokat.  

Jobb híján majd más megoldást kell találnunk az európai források ügyében, de 
addig is kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki ért egyet az imént módosított napirendi 
javaslattal. Ki támogatja azt? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett 
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egyet? (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 2022. évi költségvetése tervezetének 
véleményezése 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. § (1) 
bekezdése, valamint a 127. § (2) bekezdése alapján) 

Ennek megfelelően rátérünk az 1. számú napirendi pontra, amely az 
Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az Országgyűlési 
Őrség 2022. évi költségvetése tervezetének véleményezéséről szól. Köszöntöm Such 
György urat, az Országgyűlés Hivatala főigazgatóját és Bakos Emil gazdasági és 
működtetési főigazgató-helyettes urat. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Az 
Országgyűlés Hivatalának költségvetésére és az Országgyűlési Őrség költségvetésére 
vonatkozó javaslatot az Országgyűlésről szóló törvény 124. § (1) bekezdése és a 127. § 
(2) bekezdése alapján a főigazgató készíti elő a házelnök irányítása mellett. A házelnök 
a javaslatot a Költségvetési 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. Főigazgató úr, megadom a szót önnek, kérem, ismertesse szóban is, illetve 
egészítse ki az írásbeli előterjesztést. Tessék, parancsoljon, főigazgató úr! 

Dr. Such György szóbeli kiegészítése 

DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A hivatal a szokásoknak megfelelően olyan 
anyagot hozott a Költségvetési bizottság elé, amely minden lényeges eltérést a bázis 
évhez képest tartalmaz és feltüntet. Természetesen szintén a szokásoknak megfelelően 
reménykedünk abban, hogy az egyébként teljesen természetes pártpolitikai 
megosztottság a hivatal költségvetésének ügyében nem fog érvényesülni. 

Röviden: a tavalyi évhez képest az összes költségvetés, tehát mind a három 
együtt véve, mintegy 5 százalékkal több az előző évinél. Tekintettel arra, hogy 
egyébként a kormány hivatalos inflációs előrejelzése körülbelül 4 százalék, azt is lehet 
mondani, hogy ezzel pariban vagyunk, de strukturálisan ennél egy kicsit eltér a helyzet. 
Végigmegyek tehát a fontosabb tételeken röviden.  

A hivatal költségvetésében a növekményt szinte kizárólag a személyi juttatások, 
illetve a munkaadót terhelő járulékok növekedése okozza. Mint mindenki által 
közismert, körülbelül két évvel ezelőtt áttértünk a köztisztviselői alapilletmény 
elszámolásához képest a nemzetgazdasági átlagkeresethez való viszonyításra, ebből 
kifolyólag mind a képviselői juttatások, mind pedig a hivatali fizetések ehhez vannak 
kötve. Tehát ennek ez az oka. A dologi kiadások mintegy 300 milliós növekedésére 
majd külön kitérek. Még megemlítendő, hogy a bevételeknél 50 százalékos csökkenést 
terveztünk tekintettel arra, hogy az idegenforgalomról nem tudjuk, hogy mikor milyen 
formában és hogyan fog felfutni. Talán emlékeznek rá, ez milliárd fölötti árbevételt 
jelentett az elmúlt években, ami praktikusan nullára esett vissza a második, illetve 
harmadik hullám kapcsán. 

A dologi kiadások tekintetében mintegy 250 milliós növekedés látható az 
ingatlanok üzemeltetése, szolgáltatási díjak, fenntartási kiadások soron. Ez alapvetően 
két ok miatt következik be. Egyrészt az infláció miatt, másrészt pedig egy volt 
köztársasági elnökkel több lesz a következő évben, és a köztársasági elnök úr 
ingatlanfenntartásának a kiadására szükséges részben ez a növekmény. A gépjárműre 
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vonatkozóan a növekmény szintén a volt köztársasági elnök munkatársának plusz egy 
autóját jelenti. 

A kommunikációs, informatikai rendszer növekménye: az infláción túlmenően 
a világjárvány miatt kényszerből a most megkezdett távoli elérések biztosítására, illetve 
annak fejlesztésére szándékoljuk elkölteni. 

A postaköltség növekedett, abszolút összegben nem nagy összeggel, de 
százalékosan majdnem 20 százalékkal. Választási év lesz. Mindannyian tudjuk - azon 
túlmenően egyébként, hogy az elmúlt két évben nem volt növekedés a hivatal részéről, 
miközben a postai díjszabások növekedtek -, hogy ilyenkor mindig növekszik a 
postaforgalom, nagyrészt egyébként a képviselői postaforgalom. 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság dologi kiadásai csökkentek. Ez 
értelemszerűen abból következik, hogy ha kevesebb a bevétel, akkor kevesebb a kiadás. 
Az idegenvezetők egy jelentős része külsős foglalkoztatott, ha nincs annyi csoport, 
akkor nincs annyi kiadás sem. 

Az egészségügyi ellátás növekedett még 30 százalékkal. Előtte két évig 
változatlan volt. Ez most a ténylegesen a beszerzési eljárásban kiválasztott 
egészségügyi szolgáltatóval kötött keretmegállapodás számát tartalmazza. 

Az őrségnél lényegében nincs változás, minimális a változás a bérek és közterhek 
tekintetében, tehát ez teljesen elhanyagolható. 

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál a növekmény egy csökkenésnek és egy 
növekedésnek a kvázi nettó eredménye. A növekedés abból adódik, hogy a képviselő-
testület váltásával kapcsolatos kiadásokra terveztünk 3,3 milliárd forintot, valamint a 
Steindl Imre Program támogatása, ahogy a szövegben is szerepel, a szükséges döntések 
meghozatala után központi előirányzatból valósul meg, tehát az e célra megkapott 4,4 
milliárd forintot visszaadjuk a költségvetésnek. Ha bárki esetleg megfeledkezett róla, a 
Steindl Imre Program keretében a megmaradt legnagyobb beruházás, amely előttünk 
áll, a szemben lévő két épület, a Kúria, illetve az Agrárminisztérium épületének teljes 
körű rekonstrukciója. Röviden ennyi. 

Még az utolsó előtti bekezdésre hívnám fel a figyelmüket - ez ilyen róka fogta 
csuka -, hogy a kormány addig nem nyújtja be a javaslatot, amíg a mi költségvetésünk 
nem szerepel benne, úgyhogy nem tudjuk, a járulékok tekintetében a kormány 
pontosan mit tervez. Úgy tudjuk, van egy olyan terv, hogy csökkenne a szakképzési 
hozzájárulás, illetve a munkaadót terhelő járulék. Szakképzési hozzájárulást mi nem 
fizetünk. Ha az egyéb járulékok tekintetében lesz csökkenés - tudomásunk szerint ez 
mintegy fél százalékot jelent -, akkor természetesen azt át fogjuk vezetni. Az átvezetés 
módja egy technikai kérdés, hogy milyen módon kerül erre sor, de szintén az 
összköltségvetés szempontjából ez nem egy számottevő összeg. Röviden ennyit 
szerettem volna mondani szóbeli kiegészítésképpen. Ha van kérdés, akkor 
természetesen állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Közben kis változás történt, mert más 

bizottsági ülésre való kötelezettség miatt Hargitai János alelnök úr távollétében dr. 
Szűcs Lajos alelnök úr fogja őt helyettesíteni. Főigazgató úrnak köszönjük szépen a 
részletes tájékoztatót. 

Mi biztosan nem szeretnénk akadályozni a költségvetés tervezését, éppen ezért 
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy bárkinek van-e kérdése vagy véleménye ezzel 
kapcsolatosan. (Nincs jelentkező.) Egyelőre ilyet nem látok. Úgy gondolom, hogy 
megkaptuk azt a részletes dokumentumot, amely alapján meg lehet ítélni. Választási 
évre készülünk, akkor tehát ennek a költségei is benne vannak. Mivel én magam is nagy 
váltással számolok, ezért azt gondolom, ez sokba fog kerülni. (Derültség az ellenzéki 
pártok soraiból.) De mindenesetre ennek megfelelően én a magam részéről, ha nincs 
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külön vélemény, javaslat, tisztelettel javaslom, hogy támogassuk ennek elfogadását. 
Nem tudom, főigazgató úrnak van-e még esetleg hozzáfűznivalója. 

 
DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Nincs, köszönöm 

szépen. Még annyi, ami egyébként szintén négyévente mindig előkerül, hogy mi 
általában egy 50 százalékos - hogy elnök úr szavaira reflektáljak - váltást szoktunk 
kalkulálni, de természetesen a Pénzügyminisztériummal van egy szóbeli megállapodás, 
hogy ha kevesebb, akkor ezt értelemszerűen visszautaljuk, vagy ha több, akkor pedig a 
szükséges forrást rendelkezésre fogják bocsátani a központi előirányzatokból. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Szavazásra teszem fel. Kérem, hogy 
aki egyetért azzal, hogy az előterjesztést ebben a formájában, illetve a szóban 
elhangzottakkal együtt elfogadjuk, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e 
valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt együtt elfogadtuk. Köszönöm 
szépen az előterjesztést és az előterjesztőknek a munkát. 

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

támogatást, és további jó munkát kívánunk a bizottságnak! 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő 
törvények módosításáról szóló T/15706. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 2. napirendi pontra térhetünk rá, amely döntés részletes vita lefolytatásáról az 
egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvény 
módosításáról szóló T/15706. számú törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi 
pont tárgyalását megnyitom. A házelnök úr a részletes vita lefolytatására a Gazdasági 
bizottságot jelölte ki, azonban mivel ez a nemzeti vagyont és az államháztartást is érinti, 
úgy ítélem meg, hogy a Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell ezzel. Ráadásul 
nemsokára a miniszter asszony is részletes beszámolóval készül részben a bizottság elé, 
részben pedig az egész Ház felé, ezért én azt gondolom, hogy ezekre a részkérdésekre 
is ki kell térni, érdemes kitérni, ezért tisztelettel azt javaslom, hogy a bizottság vitassa 
meg. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan bárkinek kérdése, véleménye van-e. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor én azt javaslom, hogy a kapcsolódásunkat jelentsük be, és 
kérem, hogy a bizottság e tekintetben szavazzon erről. 

Határozathozatal 

Kérem, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett ezt a kapcsolódást nem most, hanem a későbbiekben fogja 
megtenni, talán az éppen említett napirendi pontoknál. Ezzel a napirendi pont 
tárgyalását bezárom. 
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A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 
T/15170. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk a következő napirendi pontra, amely döntés részletes vita 
lefolytatásáról a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 
T/15710. számú törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. A házelnök úr a részletes vita lefolytatására az Igazságügyi bizottságot 
jelölte ki. Azonban mivel ez nemzeti vagyont, államháztartást érint, és úgy ítélem meg, 
hogy a Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell a törvényjavaslattal - hasonlóan 
az előzőekhez, ez volt a véleményem -, a törvényjavaslat általános vitája a héten lesz a 
plenáris ülésen, nekünk most dönteni kell a csatlakozásról. 

Határozathozatal 

A vitát megnyitom. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek más javaslata, mint a 
kezdeményezésem. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel.  

Kérem, hogy aki a kezdeményezéssel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Tartózkodott valaki? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett, 9 nem és 
4 igen szavazattal a kapcsolódásra nem kerül sor, a bizottság sajnos ezt nem támogatta, 
nem kíván vele foglalkozni többségében. 

Egyebek 

Negyedik, utolsó napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom önöket, hogy 
levélben fordultam Banai Péter Benő államtitkár úrhoz, hogy adjon tájékoztatást és 
küldje el a bizottság számára a Pénzügyminisztérium kimutatásában szereplő első száz 
kereskedelmi banki számlán legnagyobb pénzeszközzel rendelkező önkormányzat 
listáját. Államtitkár úr válaszlevelét ülésünket követően önöknek is megküldöm. 

Tájékoztatom továbbá önöket, hogy kezdeményezni fogom, a bizottság soron 
következő ülését április 14-én tartsuk, hogy az európai uniós forrásokról legyen 
módunk beszélni, hiszen április 30-án lejár az a határidő, amikor Magyarország 
számára rendelkezésre álló forrásokról a tervezést be kell fejezni és az Európai 
Bizottság számára be kell nyújtani. Ezért azt gondolom, hogy indokolt erről beszélni. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, van-e valakinek e napirendi pontban, az egyebek között közérdekű 
bejelentenivalója, amit szeretne elmondani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok. A napirendi pontot lezárom és egyidejűleg az ülést berekesztem. Köszönöm 
szépen mindenkinek a munkát, további szép napot kívánok. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lestár Éva és Vicai Erika 


